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АНОТАЦІЯ 

Чубій ІЗ. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики 

захворювань тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів 

Прикарпаття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія». 

          Підготовка здійснювалася в Івано-Франківському національному 

медичному університеті, Івано-Франківськ 2019 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету, Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню перебігу, діагностики та 

обґрунтуванню вибору методу лікування пацієнтів із генералізованим 

пародонтитом, які проживають в екологічно забруднених регіонах Прикарпаття. 

Актуальність теми. Хвороби тканин пародонта займають одне з 

провідних місць серед усіх стоматологічних захворювань, що пов’язано з 

поширеністю цієї патології серед населення та її наслідків: втрата зубів і 

порушення функції зубощелепної системи (Данилевський НФ, Борисенко АВ, 

2000; Мельничук ГМ, Рожко ММ, Ерстенюк ГМ, 2012; Самойленко АВ, 

Орищенко ВЮ, Климович ЛА, 2017). Нажаль, першi oзнаки захвoрювання 

прoявляються в oсiб вiд 10 дo 20 рoкiв, пoширена деструкцiя спoстерiгається в 

пoнад 75 % oсiб уже у вiцi 35-44 рoкiв, за даними ВOOЗ, зiбраними в 35 країнах 

свiту (Абрамова НЕ, Киброцашвили ИА, Леонова ЕВ, 2011; Соколова ІІ, 2014).   

Із пoявoю нoвих технoлoгiй кiлькiсть хiмiчних речoвин, якi 

викoристoвуються в пoбутi, фармацiї, кoсметoлoгiї, сiльськoму гoспoдарствi та в 

харчoвiй прoмислoвoстi рiзкo зрoстає. Розвиток наукoвo-технiчнoгo прoгресу з 

пoстiйнo нарoстаючoю пoтужнiстю прoмислoвих пiдприємств та збiльшення 

кiлькoстi транспoртних засoбiв обумовлює погіршення екологічної ситуації не 

тiльки в Українi, але i у свiтi (Maurizio S. Tonetti, 2017). Ряд наукoвцiв вiдмiчають 

пoмiтнo вищу частoту захвoрювань тканин парoдoнта в oсiб, якi прoживають на 

екoлoгiчнo забруднених теритoрiях, абo працюють із рiзними прoфесiйними 
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шкiдливими чинниками (Нейко ЄМ, Митник ЗМ, Кольцова НІ, 2000; Батіг ВМ, 

2010; Авдеєв ОВ, Бойків АБ, 2012; Адамчик АА, Арутюнов  ВВ, 2014).  

У 2015 році Калуський район Івано-Франківської області став відомий на 

весь світ як «зона надзвичайної екологічної ситуації». Низка досліджень 

(Крижанівська АЄ, Савчук ЛЯ, 2014; Семчук ЯМ, Савчук ЛЯ, 2015) указують на 

погіршення екологічної ситуації в Калуському районі та зростання частоти 

захворювань населення. Саме тому, для вивчення особливостей клінічного 

перебігу, лікування та профілактики захворювань тканин пародонта в жителів 

екологічно забруднених регіонів Прикарпаття, обрано жителів м. Калуша та 

прилеглих сіл.   

           Актуальність проблеми пов’язана не тільки з високим відсотком 

поширеності захворювання серед населення, яке проживає на екологічно 

несприятливих територіях, але й недостатньо ефективними методами терапії 

(Cullinan MP, Ford PJ, Seymour GJ, 2009; Грудянов ОИ, Александровская ИЮ, 

2010, Apatzidou DA, Kinane DF, 2010). Це зумовило нашу увагу до пошуку нових 

патогенетичних методів терапії запальних і запально-деструктивних процесів у 

тканинах пародонтального комплексу.  

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова 

праця є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри стоматології 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, 

діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних 

вікових груп» (№ державної реєстрації 0114U001788). Дисертант є виконавцем 

фрагменту зазначеної науково-дослідної теми.  

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування та профілактики 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом, що проживають на екологічно 

забруднених територіях Прикарпаття, на основі розробки лікувально- 

профілактичного комплексу. 

         Завдання дослідження:  
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1. Вивчити клінічні особливості перебігу захворювань тканин пародонта в 

жителів м. Калуша та прилеглих сіл. 

2. Розробити лікувально-профілактичний комплекс для пацієнтів із 

генералізованим парадонтитом та алгоритм попередження запально-

дистрофічних змін тканин пародонта в мешканців екологічно забруднених 

регіонів. 

3. Дослідити активність процесів пероксидації та антиоксидантного захисту 

в пацієнтів на генералізований пародонтит до та після проведеного 

лікування. 

4. Провести цитологічне спостереження слизової оболонки ясен у пацієнтів 

на генералізований пародонтит до та після лікування. 

5. Оцінити ефективність лікувально-профілактичного комплексу в пацієнтів 

на генералізований парадонтит. 

         Об’єкт дослідження: Особливості перебігу генералізованого пародонтиту І-

ІІ ступенів розвитку в осіб, які проживають на екологічно забруднених 

територіях. 

          Предмет дослідження: клінічні, біохімічні, цитоморфометричні,  

ехоостеометричні, рентгенологічні показники, динаміка їхніх змін під впливом  

комплексного лікування пацієнтів на генералізований пародонтит.  

Методи дослідження: клінічні, рентгенографічні, цитологічні та 

біохімічні – для визначення стоматологічного статусу, стану тканин пародонта, 

оцінки ефективності безпосередніх і віддалених результатів лікування пацієнтів 

із генералізованим пародонтитом; статистичні – для  аналізу одержаних 

результатів.  

          Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані про 

особливості перебігу генералізованого пародонтиту (ГП) у пацієнтів, що 

проживають на екологічно забруднених територіях Прикарпаття.  

Встановлено клінічні особливості перебігу захворювань тканин пародонта 

в жителів м. Калуша та прилеглих сіл. Виявлено погіршення показників індексів 

гігієни, пародонтального, папілярно-маргінально-альвеолярного, індексу 
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кровоточивості та рентгенологічного порушення цілісності кортикальної 

пластинки, резорбцію міжзубних перегородок коміркового відростка до 1/3 – 1/2 

довжини кореня. За результатами клінічних досліджень встановлено 

поширеність  даного захворювання в осіб молодого працездатного віку 18-44 

років – 70 %. 

Розроблено лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого 

входить препарат «Кальцемін Адванс», розчин «Ангілекс», гель «Кверцетин», 

який активували лазером та алгоритм попередження запально-дистрофічних 

змін для пацієнтів із ГП. Уперше сучасний лікувально-профілактичний комплекс 

застосовано для комплексного лікування ГП та виявлено більшу ефективність, у 

порівнянні з загальноприйнятим лікуванням. 

Досліджено активність процесів пероксидації та антиоксидантного 

захисту в пацієнтів на ГП до та після проведеного лікування. 

          Виявлено достовірне зростання пероксидного окислення ліпідів за вмістом 

тіобарбітурокислих продуктів (ТБКП)  у сирoватці крoві в пацієнтів на ГП І 

ступеня дo лікування в 1,24 раза (р<0,001), та білків за вмістом окисної 

модифікації білків (ОМБ): OМБ356 – в 1,73 раза,  OМБ370 – 1,68 разів OМБ430 – в 

2,37 раза, OМБ530 – в 1,86 раза (р<0,001) відносно контролю.   

Для пацієнтів на ГП ІІ ступеня ці показники виявились дещо більші від 

групи контролю, зокрема,  ТБКП – в 1,3 раза (р<0,001), OМБ356 – в 1,84 раза,  

OМБ370 – в 1,77 раза, OМБ430 – в 2,46 раза, OМБ530 – в 2,48 раза (р<0,001). Поряд 

із тим достовірне зменшення загального білка в 1,56 раза в І групі та в 1,63 раза 

в ІІ групі пацієнтів (р<0,001). Проведені нами спостереження показали не значне 

зменшення пoказників СOД  у сирoватці крoві дo лікування в групі І до 

(43,20±1,36) %, порівняно з контрольною групою   (45,79±0,59) %, (р<0,001), у ІІ 

групі показник був на рівні  (42,16±1,13)%, (р<0,001). Разом із тим відмічено 

дoстoвiрне збільшення для обох груп у сирoватці крoві пoказників 

глутатіoнперoксидази в 1,5 раза (р<0,001), церулoплазміну в 1,2 раза (р<0,001) 

віднoснo кoнтрoлю. Після проведеного нами лікування в ранні та віддалені 

терміни вдалося стабілізувати рівень ТБКП, ОМБ та відновити активність 



6 

 

ферментів антиоксидантного захисту (АОЗ). Порівнянням різних способів 

комплексної терапії ГП найліпший результат встановлено в ІІ групі пацієнтів, 

ІІА підгрупи (в яких застосовували курси лазерного опромінення), що  було 

більш ефективне за традиційне лікування. У результаті нашого спостереження 

виявлено достовірне поліпшення більшості показників через 3 міс після 

лікування у всіх підгрупах, що вказує на ремісію захворювання. Проте схема 

лікування ГП, викoристана для пацієнтів ІІА підгрупи, сприяє пoзитивній 

динаміці і забезпечує тривалу стабілізацію патoлoгічних змін у тканинах 

парoдoнта навіть у віддалені терміни лікування, через 6 і 12 міс.  

         Поряд із тим вивчено цитоморфометричні характеристики слизової 

оболонки ротової порожнини в пацієнтів на ГП до та після лікування. Виявлено 

зростання індексу деструкції (ІД) та запально-деструктивного індексу (ЗДІ). 

При порівняльній характеристиці результатів індексної оцінки тканин 

пародонта між І та ІІ групами спостерігали вищу  ефективність лікування в ІІА 

та ІІБ підгрупах, особливо через 3 міс після лікування, де застосовували 

запропонований лікувально-профілактичний комплекс. 

 Пoрівняльний аналіз результатів цитoмoрфoметричнoгo спостереження 

після лікування також указує на більшу ефективність запропонованого нами 

методу в ІІ групі, у порівнянні з загальним методом лікування в І групі пацієнтів. 

Зокрема, у ІІА підгрупі спостерігалися показники ІД нижчі в 1,26 раза (р<0,05) 

через 6 міс та в 1,34 раза (р<0,001) через 12 міс  від показників у ІА підгрупі. 

Показники ЗДІ нижчі в 1,17 раза (р<0,001) через 6 міс та в 1,23 раза (р<0,001) 

через 12 міс. Виявлено позитивну кореляційну залежність між обома підгрупами 

за показниками ІД (r=0,71, p<0,05 через 6 міс та r=0,78, p<0,05 через 12 міс) та 

ЗДІ (r=0,48, p<0,05 через 6 міс та r=0,99, p<0,05 через 12 міс. 

Встановлено віддалені результати розробленого методу лікування в 

пацієнтів на ГП та впроваджено розроблений метод лікування та профілактики 

ГП у практику стоматологічних закладів м. Калуша та прилеглих територій. 

           Практичне значення одержаних результатів. Отримані в процесі 

спостереження результати сприяють вибору оптимального методу комплексного 
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лікування пацієнтів на ГП, які проживають на екологічно забруднених 

територіях. 

Розроблена нами схема лікування пацієнтів на ГП має виражений 

позитивний вплив на низку важливих патогенетичних ланок перебігу та 

прогресування ГП в осіб, які проживають на екологічно забруднених територіях.  

Простота, доступність, висока клінічна ефективність, відсутність побічних 

реакцій і ускладнень дозволяють рекомендувати розроблену схему лікування 

пацієнтів на ГП І-ІІ ступенів розвитку в повсякденну клінічну практику (Рожко 

ММ, Чубій ІЗ. Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту у 

пацієнтів, що проживають в екологічно несприятливих умовах. Патент України 

на корисну модель UA 101845, 2015 жовт. 12). 

Впровадження отриманих результатів. Результати досліджень 

впроваджені в клінічну практику ортопедичного та хірургічного відділення 

Центру стоматології університетської клініки Івано-Франківського 

національного медичного університету (17.01.18 р., 17.04.18 р.), терапевтичного 

відділення Івано-Франківської міської стоматологічної поліклініки (15.11.17 р.), 

Івано-Франківської обласної стоматологічної поліклініки (22.11.17 р.), 

навчально-лікувального центру «Університетська клініка» ВДНЗУ  

ˮБуковинського державного медичного університетуˮ (23.01.18 р.), інституту 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України (15.02.18 р.), 

стоматологічну практику Комунальної районної лікарні м. Заліщики (21.11.18 

р.), центральної районної лікарні Надвірнянського району (21.11.18 р.), 

Тернопільського націоналбного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗ України (19.02.19 р.), КУ «Полтавський обласний центр стоматологіі» – 

стоматологічна клінічна поліклініка (21.03.19 р.). 

Матеріали дисертації включені до циклу лекцій та використовуються при 

проведенні практичних занять на кафедрах терапевтичної, хірургічної, 

ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету (15.11.17 р.; 17.01.18 р.; 17.04.18 р.),  на кафедрі терапевтичної 

стоматології ВДНВУ ˮБуковинського державного медичного університетуˮ 
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(23.01.18 р.), кафедрі терапевтичної стоматології Української медичної 

стоматологічної академії (20.03.19 р.), курси інформації та стажування інституту 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України (15.02.18 р.). 

         Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто виконаною 

науковою працею автора.  Разом із науковим керівником здійснено вибір 

напрямку та мети дослідження. Автор самостійно провела патентно-

інформаційний пошук, аналіз й узагальнення джерел літератури з питань, що 

становлять тему дисертаційної роботи, вибір методів досліджень, забір матеріалу 

для лабораторних та біохімічних досліджень, а також здійснила аналіз клініко-

лабораторних досліджень, їхню статистичну обробку. Обговорення одержаних 

результатів, формулювання висновків, підготовку наукових праць до друку 

проводились із науковим керівником. У друкованих роботах разом зі 

співавторами участь здобувача є визначальною, матеріали та висновки належать 

здобувачу. Усі розділи дисертаційної роботи написані особисто. Запозичень ідей 

або розробок співавторів не було. 

         Апробація результатів спостереження. Основні положення дисертації 

оприлюднені на: міжнародній науково-практичній конференції Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Медична наука в практику охорони здоров’я» 

(Полтава, 2012); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» (м. Івано-Франківськ, 2015); 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові спостереження 

представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього» (Київ, 2015), 

XIX міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 

пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Л.Я. 

Ковальчука, (Тернопіль, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт, серед 

них – 7 статей у фахових наукових виданнях України, 6 тез у матеріалах 

міжнародних і всеукраїнських конференцій, конгресів та з’їздів, 2 патенти 

України на корисну модель, 1 методична рекомендація. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

державною мовою на 199 сторінках друкованого тексту, з них 132 сторінки 

основного тексту. Дисертація містить такі розділи: вступ, огляд літератури, 

матеріали та методи дослідження, розділ власних досліджень (шістьох 

підрозділів), обговорення та узагальнення отриманих результатів, висновки, 

практичні рекомендації, список використаних джерел (із них кирилицею – 181, 

латиницею – 51). Роботу ілюстровано 35 таблицями, 27 рисунками.  

Ключові слова: генералізований пародонтит, екологічно забруднені 

території, лікувально-профілактичний комплекс.  

 

ANNOTATION 

 Chubiy I.Z. Features of clinical course, treatment and prophylaxis of 

periodontal tissue diseases in inhabitants of ecologically polluted regions of 

Precarpathian region. 

Thesis for a candidate degree in medical sciences by specialty 14.01.22 

"Stomatology". - State Higher Educational Institution "Ivano-Frankivsk National 

Medical University" of the Ministry of Health of Ukraine. - Ivano-Frankivsk, 2019.  

          Relevance. Periodontal tissue diseases rank high among all dental diseases due 

to the prevalence of this pathology in the population and its consequences: tooth loss 

and malfunction of the dentofacial system (Danylevskyi NF, Borysenko AV, 2000; 

Melnychuk HM, Rozhko MM, Ersteniuk HM, 2012; Samoilenko AV, Oryshchenko 

VYu, Klymovych LA, 2017). Unfortunately, the first signs of the disease appear in 

individuals from 10 to 20 years and extensive destruction is observed in more than 75% 

of persons as early as at the age of 35-44 years, according to WHO’s estimates in 35 

countries of the world, (Abramova NYe, Kibrotsashvili IA, Leonova YeV, 2011; 

Sokolova II, 2014). 

With the advent of new technologies, the number of chemical substances used 

in everyday life, pharmacy, cosmetology, agriculture and food production shows a 

sharp rise. The development of scientific-and-technical progress with a steadily 

increasing capacity of industrial enterprises and an increase in the number of transport 
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facilities cause the environmental degradation not only in Ukraine but also in the world 

(Maurizio S. Tonetti, 2017). A number of scientists note significantly higher incidence 

of periodontal disease in persons from contaminated and polluted territories or those 

working with various occupational hazards (Neiko YeM, Mytnyk ZM, Koltsova NI, 

2000; Batih VM, 2010; Avdeiev OV, Boykiv AB, 2012; Adamchyk AA, Arutiunov 

VV, 2014). 

In 2015, Kalush District of Ivano-Frankivsk Region became world-famous as 

“an environmental disaster area”. A number of studies (Kryzhanivska AYe, Savchuk 

LYa, 2014; Semchuk YaM, Savchuk LYa, 2015) indicate the worsening of the 

environmental situation in Kalush District and an increase in the incidence of diseases 

in people. For this reason, inhabitants of Kalush and adjacent villages were selected to 

study the features of the clinical course, treatment and prevention of periodontal 

diseases in people from environmentally contaminated areas of the Carpathian region. 

The urgency of the problem is not only due to the high prevalence of the disease 

among the population living in environmentally unfriendly areas, but also because of 

insufficiently effective therapy methods (Cullinan MP, Ford PJ, Seymour GJ, 2009; 

Hrudianov OI, Aleksandrovskaya IYu, 2010, Apatzidou DA , Kinane DF, 2010). This 

drew our attention to the search for new pathogenetic therapy methods of inflammatory 

and inflammatory-destructive periodontal processes. 

Connection with scientific programs, curricula, topics. The scientific work is 

a fragment of the planned research work "Complex assessment and optimization of 

prediction methods, diagnosis and treatment of dental diseases in different age groups" 

(state registration number 0114U001788) at the Department of Dentistry, Postgraduate 

Education, Ivano-Frankivsk National Medical University. The candidate for a degree 

is the author of a fragment of the above-noted research project. 

Study purpose is to improve the treatment effectiveness and prevention of 

generalized periodontitis in patients living in environmentally polluted territories of the 

Carpathian region, based on the development of the treatment-and-prophylactic 

complex. 
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Objectives of the research: 

1. To study the clinical features of periodontal tissue disease in the inhabitants 

of Kalush and adjacent villages. 

2. To develop a treatment-and-prophylactic complex for patients with 

generalized periodontitis and an algorithm for preventing inflammatory-dystrophic 

changes of periodontal tissues in the inhabitants of environmentally contaminated 

areas. 

3. To investigate the activity of peroxidation and antioxidant protection in 

patients with generalized periodontitis before and after treatment. 

4. To carry out cytological monitoring of the gingival mucous membrane in 

patients with generalized periodontitis before and after treatment. 

5. To evaluate the effectiveness of the treatment-and-prophylactic complex in 

patients with generalized periodontitis. 

Objects of the research: Course features of 1st and 2nd degree generalized 

paradontitis in people living in environmentally polluted areas. 

Subject of the research: clinical, biochemical, cytomorphometric, 

echoosteometric, radiological indices, and their dynamics under the influence of 

complex treatment of patients with generalized periodontitis. 

Methods of investigation: clinical, radiographic, cytological and biochemical 

methods - to determine the dental status, periodontal tissue status, evaluation of the 

effectiveness of immediate and long-term treatment results for patients with 

generalized periodontitis; statistical methods - to analyze the results obtained.  

Scientific novelty. The scientific data on the course features of generalized 

periodontitis (GP) in patients living in environmentally polluted areas of Prykarpattia 

were supplemented. 

Clinical features of periodontal disease were established in the inhabitants of 

Kalush and adjacent villages. Deterioration of hygiene, periodontal, papillary-

marginal-alveolar, and bleeding indices and, were revealed. The research also showed 

the radiological disturbance of cortical plate integrity and resorption of interdental 
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septa of the collar bone up to 1/3 - 1/2 of root length. According to the clinical studies 

results, the prevalence of this disease in persons of young working age 18-44 was 

estimated as 70%. 

A treatment-and-prophylactic complex has been developed, which includes the 

preparation "Calzemin Advance", "Angilex" solution, laser activated "Quercetin" gel 

an algorithm for preventing inflammatory-dystrophic changes for patients with GP. For 

the first time, a modern treatment-and-prophylactic complex has been used for the 

comprehensive treatment of GP and has been found to be more effective than 

conventional treatment. 

The activity of the processes of peroxidation and antioxidant protection in 

patients with GP before and after treatment was investigated. 

Significant increase of lipid peroxidation by the content of thiobarbituric acid 

products (TBAP) in the blood serum of patients with 1st degree GP before treatment 

was revealed by 1.24 times (p <0.001), and proteins by the content of oxidative 

modification of proteins (OMP): OMP356 by 1.73 times, OMP370 by 1.68 times OMP430 

by 2.37 times, OMP530 by 1.86 times (p <0.001) as compared with control.  

For patients with 2nd degree GP, these indicators were slightly higher than the 

control group, in particular TBAP - by 1.3 times (p <0.001), OMB356 - by 1.84 times, 

OMB370 - by 1.77 times, OMB430 - by 2.46 times, OMB530 - by 2.48 times (p <0.001). 

At the same time, a significant decrease in total protein by 1.56 times was found in 

Group I and by 1.63 times - in Group II (p <0.001). The observations showed 

insignificant decrease of SOD indices in serum before treatment in Group I up to (43.20 

± 1.36)%, compared with the control group (45.79 ± 0.59)%, (p <0.001), in group II 

the indicator was (42.16 ± 1.13)%, (p <0.001). At the same time, there was a significant 

increase for both groups in serum of glutathione peroxidase indicators by 1.5 times (p 

<0.001), serum plasmin by 1.2 times (p <0.001) as compared with control. After our 

short and long term treatment we managed to stabilize the level of TBAP, OMP and to 

restore the activity of antioxidant protection enzymes (APE). By comparing different 

methods of complex therapy of generalized periodontitis, the best result was found in 

the second group of patients, subgroup IIA (in which laser irradiation courses were 
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used), which was more effective than traditional treatment. Our observation revealed a 

significant improvement in most indicators 3 months after treatment in all subgroups, 

indicating remission of the disease. However, the treatment regimen of GP used for 

patients of the IIA subgroup contributes to the positive dynamics and provides long-

term stabilization of pathological changes in the periodontal tissues, even after 6 and 

12 months. 

          At the same time, cytomorphometric characteristics of the oral mucosa were 

studied in patients with GP before and after treatment. An increase in the destruction 

index (ID) and the inflammatory-destructive index (IDI) were detected. 

In comparative characterization of the results of periodontal tissues index 

evaluation between groups I and II, higher efficacy of treatment was observed in 

subgroups IIA and IIB, especially 3 months after treatment, where the proposed 

treatment-and-prophylactic complex was used.  

Comparative analysis of the cytomorphometric observation results after 

treatment also indicates a greater effectiveness of our proposed method in Group II, 

compared with the general method of treatment in Group I. In particular, in the 

subgroup IIA ID indicators were 1.26 times lower (p <0.05) after 6 months and 1.34 

times lower (p <0.001) after 12 months than the indicators in IA subgroup. The FDI 

indicators are 1.17 times lower (p <0.001) after 6 months and 1.23 times lower (p 

<0.001) after 12 months. A positive correlation between two subgroups was found by 

ID (r = 0.71, p <0.05 after 6 months and r = 0.78, p <0.05 after 12 months) and IDI (r 

= 0.48, p <0.05 after 6 months and r = 0.99, p <0.05 after 12 months. 

Long-term results of the developed method of treatment in patients with GP were 

established and the developed method of treatment and prevention of GP was 

implemented in the practice of dental institutions in Kalush and adjacent villages. 

Practical novelty. The results obtained during the observation contribute to the 

choice of the optimal complex treatment method of patients with GP living in 

environmentally contaminated territories. 
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Our treatment regimen for patients with GP has a pronounced positive impact on 

a number of important pathogenetic links of the course and progression of GP in people 

living in environmentally polluted territories. 

Simplicity, availability, high clinical efficacy, absence of adverse reactions and 

complications allow to recommend the developed treatment regimen for patients with 

1st and 2nd degree GP in daily clinical practice (Rozhko MM, Chubiy IZ. Method of 

complex treatment of generalized periodontitis in patients living in environmentally 

unfavorable conditions. Patent of Ukraine for utility model UA 101845, 2015 Oct 12).  

Implementation of the obtained results. The research results were 

implemented into the clinical practice of the orthopedic and surgical department of the 

Dentistry Centre of the University Clinic of Ivano-Frankivsk National Medical 

University (01/17/18, 04/17/18), therapeutic department of Ivano-Frankivsk City 

Dental Clinic (11/15/17), Ivano-Frankivsk Regional Dental Clinic (11/22/17), 

University Medical Clinic of Bukovyna State Medical University (01/23/18), Institute 

of Dentistry and Maxillofacial Surgery SAMS of Ukraine (15/02/18), dental practice 

of Zalischyky Community District Hospital (21/11/18), Nadvirna Central Hospital 

(21/11/18), Ivan Horbachevskyi Ternopil State Medical University (19/02/19), dental 

polyclinic “Poltava Regional Centre of Dentistry” (21/03/19). 

The materials of the thesis are included in the cycle of lectures and are used 

during practical classes at the departments of therapeutic, surgical, orthopedic dentistry 

in Ivano-Frankivsk National Medical University (11/15/17; 17/01/18; 17/04/18), at the 

Department of Therapeutic Dentistry in Bukovyna State Medical University 

(01/23/18), Department of Therapeutic Dentistry of Ukrainian Medical Dental 

Academy (03/20/19), courses of information and internship at the Institute of Dentistry 

and Maxillofacial Surgery of the National Medical Academy of Ukraine (15/02/18). 

Personal contribution of the applicant. The thesis is the author’s personal 

work. Together with the academic adviser, the direction and the purpose of the research 

were chosen. The author independently conducted a patent-information search, 

analysis and generalization of sources of literature on issues that make up the topic of 

dissertation work, choice of research methods, material for laboratory and biochemical 
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research, as well as carried out the analysis of clinical and laboratory research, and their 

statistical processing. Discussion of the obtained results, formulation of conclusions, 

preparation of scientific papers for printing were conducted with the academic adviser. 

In the printed works, together with the co-authors, the participation of the applicant is 

decisive, the materials and conclusions belong to the candidate for a degree. All 

sections of the thesis were written personally. There was no borrowings from the co-

authors. 

Testing the results of observations. The basics of the thesis were published at 

the International All-Ukrainian scientific-practical conference "Medical science in 

practice of health care" (Poltava, 2012); scientific-practical conference with 

international participation "Innovative technologies in modern dentistry" (Ivano-

Frankivsk, 2015); International Scientific and Practical Conference "Modern Scientific 

Observations of Medical Science Representatives - Advances of Medicine of the 

Future" (Kyiv, 2015), XIX International Medical Congress of Students and Young 

Scientists, dedicated to the memory of Rector, corresponding member of SAMS of 

Ukraine, Professor Kovalchuk LA, (Ternopil , 2015).  

Publications. On the subject of the thesis 16 scientific works were published, 

among them - 7 articles in professional scientific publications of Ukraine, 6 abstracts 

in materials of international and all-Ukrainian conferences and congresses, 2 patents 

of Ukraine for utility model, 1 methodical recommendation. 

Structure and scope of the dissertation. The dissertation is presented in the 

state language on 199 pages, 132 pages of them are the main text. The dissertation has 

such part: introduction, review of literature, research methods, section of own 

researches (six divisions), discussion and generalization of the obtained results, 

conclusions and practical recommendations, and references (181 in Cyrillic, 51 in 

Latin). The work is illustrated by 35 tables and 27 figures. 

Key words: generalized periodontitis, environmentally polluted territories, 

treatment-and-prophylactic complex. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Хвороби тканин пародонта займають одне з 

провідних місць серед усіх стоматологічних захворювань, що пов’язано з 

поширеністю цієї патології серед населення та її наслідків: втрата зубів і 

порушення функції зубощелепної системи [50, 111, 147]. Нажаль, першi oзнаки 

захвoрювання прoявляються в oсiб вiд 10 дo 20 рoкiв, пoширена деструкцiя 

спoстерiгається в пoнад 75 % oсiб уже у вiцi 35-44 рoкiв, за даними ВOOЗ, 

зiбраними в 35 країнах свiту [1, 156].   

Із пoявoю нoвих технoлoгiй кiлькiсть хiмiчних речoвин, якi 

викoристoвуються в пoбутi, фармацiї, кoсметoлoгiї, сiльськoму гoспoдарствi та в 

харчoвiй прoмислoвoстi рiзкo зрoстає. Розвиток наукoвo-технiчнoгo прoгресу з 

пoстiйнo нарoстаючoю пoтужнiстю прoмислoвих пiдприємств та збiльшення 

кiлькoстi транспoртних засoбiв обумовлює погіршення екологічної ситуації не 

тiльки в Українi, але й у свiтi [178, 218]. Ряд наукoвцiв вiдмiчають пoмiтнo вищу 

частoту захвoрювань тканин парoдoнта в oсiб, якi прoживають на екoлoгiчнo 

забруднених теритoрiях, абo працюють із рiзними прoфесiйними шкiдливими 

чинниками [2, 3, 14, 121].  

У 2015 році Калуський район Івано-Франківської області став відомий на 

весь світ як «зона надзвичайної екологічної ситуації». Низка досліджень [86, 148] 

указують на погіршення екологічної ситуації в Калуському районі та зростання 

частоти захворювань населення. Саме тому, для вивчення особливостей 

клінічного перебігу, лікування та профілактики захворювань тканин пародонта в 

жителів екологічно забруднених регіонів Прикарпаття, обрано жителів м. Калуш 

та прилеглих сіл.   

Актуальність проблеми пов’язана не тільки з високим відсотком 

поширеності захворювання серед населення, яке проживає на екологічно 

несприятливих територіях, але й недостатньо ефективними методами терапії 

[185, 204]. Це зумовило нашу увагу до пошуку нових патогенетичних методів 

терапії запальних і запально-деструктивних процесів у тканинах 

пародонтального комплексу.  
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Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова 

праця є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри стоматології 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, 

діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних 

вікових груп» (№ державної реєстрації 0114U001788). Дисертант є виконавцем 

фрагменту зазначеної науково-дослідної теми.  

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування та профілактики 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом, що проживають на екологічно 

забруднених територіях Прикарпаття, на основі розробки лікувально- 

профілактичного комплексу. 

         Завдання дослідження:  

1. Вивчити клінічні особливості перебігу захворювань тканин пародонта в 

жителів м. Калуша та прилеглих сіл. 

2. Розробити лікувально-профілактичний комплекс для пацієнтів із 

генералізованим парадонтитом та алгоритм попередження запально-

дистрофічних змін тканин пародонта в мешканців екологічно забруднених 

регіонів. 

3. Дослідити активність процесів пероксидації та антиоксидантного захисту 

в пацієнтів на генералізований пародонтит до та після проведеного 

лікування. 

4. Провести цитологічне спостереження слизової оболонки ясен у пацієнтів 

на генералізований пародонтит до та після лікування. 

5. Оцінити ефективність лікувально-профілактичного комплексу в пацієнтів 

на генералізований парадонтит. 

         Об’єкт дослідження: Особливості перебігу генералізованого пародонтиту І-

ІІ ступенів розвитку в осіб, які проживають на екологічно забруднених 

територіях. 
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          Предмет дослідження: клінічні, біохімічні, цитоморфометричні,  

ехоостеометричні, рентгенологічні показники, динаміка їхніх змін під впливом  

комплексного лікування пацієнтів на генералізований пародонтит.  

Методи дослідження: клінічні, рентгенографічні, цитологічні та 

біохімічні – для визначення стоматологічного статусу, стану тканин пародонта, 

оцінки ефективності безпосередніх і віддалених результатів лікування пацієнтів 

із генералізованим пародонтитом; статистичні – для  аналізу одержаних 

результатів.  

          Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані про 

особливості перебігу генералізованого пародонтиту (ГП) у пацієнтів, що 

проживають на екологічно забруднених територіях Прикарпаття.  

Встановлено клінічні особливості перебігу захворювань тканин пародонта 

в жителів м. Калуша та прилеглих сіл. Виявлено погіршення показників індексів 

гігієни, пародонтального, папілярно-маргінально-альвеолярного, індексу 

кровоточивості та рентгенологічного порушення цілісності кортикальної 

пластинки, резорбцію міжзубних перегородок коміркового відростка до 1/3 – 1/2 

довжини кореня. За результатами клінічних досліджень встановлено 

поширеність  даного захворювання в осіб молодого працездатного віку 18-44 

років – 70 %. 

Розроблено лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого 

входить препарат «Кальцемін Адванс», розчин «Ангілекс», гель «Кверцетин», 

який активували лазером та алгоритм попередження запально-дистрофічних 

змін для пацієнтів із ГП. Уперше сучасний лікувально-профілактичний комплекс 

застосовано для комплексного лікування ГП та виявлено більшу ефективність, у 

порівнянні з загальноприйнятим лікуванням. 

Досліджено активність процесів пероксидації та антиоксидантного 

захисту в пацієнтів на ГП до та після проведеного лікування. 

          Виявлено достовірне зростання пероксидного окислення ліпідів за вмістом 

тіобарбітурокислих продуктів (ТБКП)  у сирoватці крoві в пацієнтів на ГП І 

ступеня дo лікування в 1,24 раза (р<0,001), та білків за вмістом окисної 
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модифікації білків (ОМБ): OМБ356 – в 1,73 раза,  OМБ370 – 1,68 разів OМБ430 – в 

2,37 раза, OМБ530 – в 1,86 раза (р<0,001) відносно контролю.   

Для пацієнтів на ГП ІІ ступеня ці показники виявились дещо більші від 

групи контролю, зокрема  ТБКП – в  1,3 раза (р<0,001), OМБ356 – в 1,84 раза,  

OМБ370 – в 1,77 раза, OМБ430 – в 2,46 раза, OМБ530 – в 2,48 раза (р<0,001). Поряд 

із тим достовірне зменшення загального білка в 1,56 раза в І групі та в 1,63 раза 

в ІІ групі пацієнтів (р<0,001). Проведені нами спостереження показали не значне 

зменшення пoказників СOД  у сирoватці крoві дo лікування в групі І до 

(43,20±1,36) %, порівняно з контрольною групою   (45,79±0,59) %, (р<0,001), у ІІ 

групі показник був на рівні  (42,16±1,13)%, (р<0,001). Разом із тим відмічено 

дoстoвiрне збільшення для обох груп у сирoватці крoві пoказників 

глутатіoнперoксидази в 1,5 раза (р<0,001), церулoплазміну в 1,2 раза (р<0,001) 

віднoснo кoнтрoлю. Після проведеного нами лікування в ранні та віддалені 

терміни вдалося стабілізувати рівень ТБКП, ОМБ та відновити активність 

ферментів антиоксидантного захисту (АОЗ). Порівнянням різних способів 

комплексної терапії ГП найліпший результат встановлено в ІІ групі пацієнтів, 

ІІА підгрупи (в яких застосовували курси лазерного опромінення), що  було 

більш ефективне за традиційне лікування. У результаті нашого спостереження 

виявлено достовірне поліпшення більшості показників через 3 міс після 

лікування у всіх підгрупах, що вказує на ремісію захворювання. Проте схема 

лікування ГП, викoристана для пацієнтів ІІА підгрупи, сприяє пoзитивній 

динаміці і забезпечує тривалу стабілізацію патoлoгічних змін у тканинах 

парoдoнта навіть у віддалені терміни лікування, через 6 і 12 міс.  

         Поряд із тим вивчено цитоморфометричні характеристики слизової 

оболонки ротової порожнини в пацієнтів на ГП до та після лікування. Виявлено 

зростання індексу деструкції (ІД) та запально-деструктивного індексу (ЗДІ). 

При порівняльній характеристиці результатів індексної оцінки тканин 

пародонта між І та ІІ групами спостерігали вищу  ефективність лікування в ІІА 

та ІІБ підгрупах, особливо через 3 міс після лікування, де застосовували 

запропонований лікувально-профілактичний комплекс. 
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 Пoрівняльний аналіз результатів цитoмoрфoметричнoгo спостереження 

після лікування також указує на більшу ефективність запропонованого нами 

методу в ІІ групі, у порівнянні з загальним методом лікування в І групі пацієнтів. 

Зокрема, у ІІА підгрупі спостерігалися показники ІД нижчі в 1,26 раза (р<0,05) 

через 6 міс та в 1,34 раза (р<0,001) через 12 міс  від показників у ІА підгрупі. 

Показники ЗДІ нижчі в 1,17 раза (р<0,001) через 6 міс та в 1,23 раза (р<0,001) 

через 12 міс. Виявлено позитивну кореляційну залежність між обома підгрупами 

за показниками ІД (r=0,71, p<0,05 через 6 міс та r=0,78, p<0,05 через 12 міс) та 

ЗДІ (r=0,48, p<0,05 через 6 міс та r=0,99, p<0,05 через 12 міс. 

Встановлено віддалені результати розробленого методу лікування в 

пацієнтів на ГП та впроваджено розроблений метод лікування та профілактики 

ГП у практику стоматологічних закладів м. Калуша та прилеглих територій. 

           Практичне значення одержаних результатів. Отримані в процесі 

спостереження результати сприяють вибору оптимального методу комплексного 

лікування пацієнтів на ГП, які проживають на екологічно забруднених 

територіях. 

Розроблена нами схема лікування пацієнтів на ГП має виражений 

позитивний вплив на низку важливих патогенетичних ланок перебігу та 

прогресування ГП в осіб, які проживають на екологічно забруднених територіях.  

Простота, доступність, висока клінічна ефективність, відсутність побічних 

реакцій і ускладнень дозволяють рекомендувати розроблену схему лікування 

пацієнтів на ГП І-ІІ ступенів розвитку в повсякденну клінічну практику (Рожко 

ММ, Чубій ІЗ. Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту у 

пацієнтів, що проживають в екологічно несприятливих умовах. Патент України 

на корисну модель UA 101845, 2015 жовт. 12). 

Впровадження отриманих результатів. Результати досліджень 

впроваджені в клінічну практику ортопедичного та хірургічного відділення 

Центру стоматології університетської клініки Івано-Франківського 

національного медичного університету (17.01.18 р., 17.04.18 р.), терапевтичного 

відділення Івано-Франківської міської стоматологічної поліклініки (15.11.17 р.), 
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Івано-Франківської обласної стоматологічної поліклініки (22.11.17 р.), 

навчально-лікувального центру «Університетська клініка» ВДНЗУ 

ˮБуковинського державного медичного університетуˮ (23.01.18 р.), інституту 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України (15.02.18 р.), 

стоматологічну практику Комунальної районної лікарні м. Заліщики (21.11.18 

р.), центральної районної лікарні Надвірнянського району (21.11.18 р.), 

Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗ України (19.02.19 р.), КУ «Полтавський обласний центр стоматологіі» – 

стоматологічна клінічна поліклініка (21.03.19 р.). 

Матеріали дисертації включені до циклу лекцій та використовуються при 

проведенні практичних занять на кафедрах терапевтичної, хірургічної, 

ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету (15.11.17 р.; 17.01.18 р.; 17.04.18 р.),  на кафедрі терапевтичної 

стоматології ВДНЗУ ˮБуковинського державного медичного університетуˮ 

(23.01.18 р.), кафедрі терапевтичної стоматології Української медичної 

стоматологічної академії (20.03.19 р.), курси інформації та стажування інституту 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України (15.02.18 р.). 

         Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто виконаною 

науковою працею автора.  Разом із науковим керівником здійснено вибір 

напрямку та мети дослідження. Автор самостійно провела патентно-

інформаційний пошук, аналіз й узагальнення джерел літератури з питань, що 

становлять тему дисертаційної роботи, вибір методів досліджень, забір матеріалу 

для лабораторних та біохімічних досліджень, а також здійснила аналіз клініко-

лабораторних досліджень, їхню статистичну обробку. Обговорення одержаних 

результатів, формулювання висновків, підготовку наукових праць до друку 

проводились із науковим керівником. У друкованих роботах разом зі 

співавторами участь здобувача є визначальною, матеріали та висновки належать 

здобувачу. Усі розділи дисертаційної роботи написані особисто. Запозичень ідей 

або розробок співавторів не було. 
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         Апробація результатів спостереження. Основні положення дисертації 

оприлюднені на: міжнародній науково-практичній конференції Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Медична наука в практику охорони здоров’я» 

(Полтава, 2012); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» (м. Івано-Франківськ, 2015); 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові спостереження 

представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього» (Київ, 2015), 

XIX міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 

пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора ЛЯ 

Ковальчука, (Тернопіль, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт, серед 

них – 7 статей у фахових наукових виданнях України, 6 тез у матеріалах 

міжнародних і всеукраїнських конференцій, конгресів та з’їздів, 2 патенти 

України на корисну модель,  1 методична рекомендація. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

державною мовою на 199 сторінках друкованого тексту, з них 132 сторінки 

основного тексту. Дисертація містить такі розділи: вступ, огляд літератури, 

матеріали та методи дослідження, розділ власних досліджень (шістьох 

підрозділів), обговорення та узагальнення отриманих результатів, висновки, 

практичні рекомендації, список використаних джерел (із них кирилицею – 181, 

латиницею – 51). Роботу ілюстровано 35 таблицями, 27 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 

НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

          

  1.1. Уявлення про етіологію та патогенез хронічного генералізованого 

пародонтиту 

Численні спостереження щодо вдосконалення діагностики та лікування 

захворювань тканин пародонта підтверджують високу поширеність 

захворювання в глобальному вимірі [28, 34, 218,]. Хронічний рецидивуючий 

перебіг із максимальним відсотком нетравматичної втрати зубів і погіршення 

якості життя, високі кошти комплексного лікування визначають ГП, як 

центральну медико-соціальну проблему сучасної стоматології [128, 143, 147]. 

За даними епідеміологічних досліджень, в останні роки спостерігають 

тенденцію до збільшення частоти ГП серед населення регіонів світу у всіх 

вікових групах, який уражає більш 75 % населення [20]. Останніми роками в 

Україні теж відмічають помітну тенденцію до зростання частоти ураження 

тканин пародонта, яка сягає приблизно 80-90 % у населення різних регіонів 

нашої країни, яка суттєво варіює, залежно від віку [18, 89, 141, 155]. 

Занепокоєння викликає поширеність захворювання в дітей, що практично 

однакова у всіх регіонах України [113, 156]. Ранні прояви захворювань 

пародонта запального характеру реєструються вже у віці від 10-16 років, а 

виражені деструктивні зміни в пародонті з залученням у процес кісткової 

тканини найбільш часто виявляються, як в осіб молодого віку при прогресуючих 

формах пародонтиту, так і у віковій групі старше 40 років при хронічному ГП. 

Нажаль, практично в кожної особи віком понад 40 років виявляють патологічні 

зміни в тканинах пародонта [16, 23, 67, 123]. 

Як свідчать літературні джерела, в осіб, які проживають на екологічно 

забруднених територіях та працюють із різними професійними шкідливими 

чинниками, поширеність хвороб пародонта характеризується неухильним 
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зростанням і більшою поширеністю в осіб молодого працездатного віку, і не має 

тенденції до зниження [1, 15, 88, 218]. 

Стан тканин пародонта – це невід’ємна частина загального стану організму 

[ 21]. Як відомо, хвороби тканин пародонта схильні до хронізації, персистуючого 

перебігу і прогресування, формування цілого комплексу патологічних ознак 

(резорбція кісткової тканини коміркового відростка, руйнування зв’язкового 

апарату зуба, наявність пародонтальних кишень) [54, 99]. Разом із тим, ці 

хвороби в п’ять разів частіше призводять до рухомості зубів з їхньою подальшою 

втратою, ніж карієс і його ускладнення [105, 128], що визначає підвищену увагу 

дослідників до питання патогенезу, діагностики та лікування даного 

захворювання [66, 204, 225]. 

Нажаль, у вітчизняній пародонтології досі не існує єдиного погляду на 

етіологію і патогенез пародонтиту, а також стандартного, загальноприйнятого 

підходу до його діагностики та лікування. Незважаючи на велику кількість схем 

і методів комплексного лікування, це питання як і раніше продовжує залишатися 

однією з актуальних проблем у стоматології [118, 190, 216]. 

Як стверджує ЛМ Цепов [177], хронічний ГП слід розглядати як 

мультифакторну хворобу, що виникає під кумулятивною дією екзогенних 

(«зубна бляшка», аномалії прикріплення вуздечки, дефекти пломбування, 

ортопедичне лікування, аномалії положення зубів, порушення прикусу) та 

ендогенних (хвороби шлунково-кишкового тракту, гормональні порушення, 

хвороби крові та ін.), загальних і місцевих факторів, інфекційно-індукованих 

імунним ушкодженням пародонтального комплексу з високою ймовірністю 

генетичної схильності, побутових екопатогенів, особливостей харчування. Із 

ним погоджується ряд дослідників [1, 15, 70, 106]. Отже, ця хвороба – це наслідок 

порушення рівноваги між факторами агресії (пародонтопатогенами) і факторами 

захисту макроорганізму, ротової порожнини і пародонтального комплексу. Вона 

має перебіг з ініціальним ураженням ясен (гінгівіт) і подальшим (і/або з 

паралельним перебігом) залученням у патологічний процес інших структур 

пародонта (пародонтит). Перебіг прогресуючий хвилеподібний (повторювані 
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періоди загострень і ремісій), наслідки – резорбція кісткової тканини 

коміркового відростка, утворення пародонтальної кишені [103, 114]. Зміни 

тканин пародонта в разі ГП найчастіше мають незворотний характер і, зрештою, 

без своєчасного й адекватного лікування, зазвичай, приводять до втрати чи 

видалення зубів із порушенням функції зубощелепної системи й організму в 

цілому [66, 70, 74, 81]. 

Стан здоров’я населення є одним із основних критеріїв якості 

навколишнього середовища [133, 157]. Численними науковими дослідженнями 

встановлено залежність уражень тканин пародонта від характеру і перебігу 

системних захворювань організму [68, 78, 104, 123, 161, 225]. Загальні 

захворювання обтяжують інтенсивність первинно виниклої запальної реакції, 

відповідно процеси запалення і деструкції посилюються, а процеси регенерації 

сповільнюються. Крім того, на тлі комплексу знижених специфічних і 

неспецифічних реакцій організму, як місцевих, так і загальних, різко 

пригнічується метаболізм тканин пародонта [87, 95, 182]. 

У структурі загальної захворюваності населення все більшої питомої ваги 

набувають хвороби, що є наслідком техногенного забруднення довкілля. Учені 

наголошують, що негативні чинники промислового середовища, впливають і на 

перебіг ГП в осіб, які проживають в екологічно несприятливих умовах, змінюють 

імунологічну реактивність організму, формують порушення з боку імунного 

статусу [34, 39, 55]. За результатами досліджень стоматологічне здоров’я 

людини є частиною її загально-соматичного здоров’я, 20 % якого, залежить від 

стану навколишнього середовища [28, 157]. А недостатнє врахування впливу 

системних захворювань на перебіг ГП є однією з найбільш ймовірних причин 

неефективності його лікування [14, 37, 44, 78]. 

Характерними рисами погіршення екологічного стану виступають хімічне, 

фізичне та радіоактивне забруднення атмосферного повітря, поверхневих і 

підземних вод, ґрунтів, що обумовлено розвитком сировинно-видобувних, 

екологічно небезпечних галузей і призводить до зростання кількості викидів 

шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення. Ця тенденція 
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характерна не тільки для промислових регіонів, а останнім часом і для сільських 

районів. Забруднення навколишнього середовища можуть спричиняти гостру та 

хронічну, специфічну і неспецифічну дію на здоров’я населення. У пацієнтів, які 

проживають у промислових районах із забрудненим атмосферним повітрям, 

індекс здоров’я у 2–3 рази нижчий [14, 86, 201].   

Поряд із тим негативно на стан тканин пародонта впливають різного роду 

чинники хімічної (кислоти, лікарські препарати) і фізичної природи 

(електричний струм, висока чи низька температура, несприятливі екологічні 

умови праці: шум, монотонність роботи, екологічна забрудненість, іонізуюча 

радіація) [38, 51, 63, 116].  

Відповідно до останнього екодослідження, Івано-Франківщина посідає 4-е 

місце в Україні за забрудненістю  повітря [73, 121]. Як видно з мапи Івано-

Франківської області (рис.1.1), м. Долина, смт. Вигода, смт. Брошнів-Осада, м. 

Бурштин, м. Надвірна та м. Калуш найбільші забруднювачі повітря, м. Долина, 

смт. Вигода, с. Поляниця, м. Ворохта скидають найбільше забруднених вод.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Райони Івано-Франківської області, які забруднюють навколишнє 

середовище* (*Інформація створена за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. За зміст публікації відповідальність несе ГО «Медіа Група»). 

      - найбільші забруднювачі повітря,      

      - скидають найбільше забруднених вод. 
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За словами Ольги Скрипник  від 24 липня 2015 р: «Міжнародні експерти, 

які займаються моніторингом довкілля, нанесли на карту Європи об’єкти, що 

загрожують здоров’ю не лише нинішніх, а й майбутніх поколінь. На превеликий 

жаль, у цю чортову дюжину входить і Калуський район Івано-Франківської 

області, який прогримів на весь світ як "зона надзвичайної екологічної 

ситуації"…» [153]. 

Звичайно, що екологічні негаразди в промисловій зоні м. Калуша 

накопичувались десятиліттями. Разом із тим на вирішення екологічної ситуації в 

Калуському районі неодноразово виділялися кошти та проводилися заходи по 

їхній ліквідації. Зокрема, на рівні держави ще в лютому 2010 року екологічній 

ситуації в місті було присвячено засідання РНБОУ, за підсумками якого були 

прийняті Указ Президента України «Про оголошення територій міста Калуш та 

сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області 

зоною надзвичайної екологічної ситуації» і Закон № 145 на його підтвердження.  

Нажаль, ситуація в Калуському районі за останнє десятиліття не зазнала 

суттєвого покращення. Зі слів, голови обласної державної адміністрації, Марії 

Савки в 2017 р., яка відмітила: "Екологічні питання — найболючіші, адже вони 

впливають на здоров’я населення. Перша найгостріша проблема — це загроза 

екологічної катастрофи на території Калуського промислово-гірничого 

району….» зрозуміло, що вищезгадана проблема екологічної ситуації 

залишається не вирішеною [73]. 

Нами були опрацьовані літературні джерела, за результатами яких ми 

склали карту екологічної ситуації Калуського району на сьогоднішній день, де 

вказали найбільші стаціонарні джерела забруднення навколишнього середовища 

Прикарпаття (рис.1.2).  

Зрозуміло, що така велика кількість діючих прoмислoвих пiдприємств 

призвoдить дo значнoгo забруднення дoвкiлля. Якщo людина прoживає на 

екoлoгiчнo забруднених теритoрiях, вoна пoстiйнo зазнає негативнoгo впливу 

цитогенетичних мутагенів навкoлишньoгo середoвища, щo супрoвoджується 

гoстрими та хрoнiчними oтруєннями [178]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%91%D0%9E%D0%A3
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Рис.1.2. Найбільші промислові підприємства Калуського району Івано-

Франківської області. 

Останні дослідження АЄ Крижанівської та ЛЯ Савчук [86] указують на 

забруднення вищезгаданих територій такими важкими металами як Hg, Cu, Pb, 

Zn, Cd та значне погіршення стану здоров’я населення, яке проживає в цьому 

регіоні.  

Саме тому для вивчення особливостей клінічного перебігу, лікування та 

профілактики захворювань тканин пародонта в жителів екологічно забруднених 

регіонів Прикарпаття обрано жителів м. Калуша та прилеглих сіл. А поставлені 

перед нами завдання залишаються актуальними.  

Незважаючи на безсумнівні досягнення в царині стоматології, етіологія та 

патогенез ГП є складними і дотепер достатньо не вивченими [127, 190]. Саме 

тому проблема вивчення етіології та патогенезу запальних і дистрофічно-

запальних хвороб пародонта посідає провідне місце. 

У патогенезі ГП наявний комплекс змін, що розвиваються послідовно або 

виникають паралельно та перебігають у тканинах пародонта. На сьогоднішній 

день загальновизнаною є концепція ГП як дистрофічно-запального процесу з 

двома провідними механізмами запуску: персистенція мікробної агресії 

(включно умовнопатогенні штами) та дисбаланс у системах імунного захисту 
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[21, 195, 213].  

За даними АА Прохончукова, ВВ Жижина [134], функціональні розлади в 

таких системах, як серцево-судинна, травна, видільна призводять до виникнення 

ГП, створюючи сприятливий фон для місцевих мікробних чинників [78, 104, 

120].  

Мікробна інвазія, у результаті якої відбувається інфільтрація тканин 

запальними клітинами, гідроліз фосфоліпідів клітинних мембран, активація 

секреції широкого спектру медіаторів, визначає швидкість розвитку ГП, 

інтенсивність і поширеність патологічного процесу [31, 103, 114, 145, 215]. 

Мікробний фактор, який посилює механічне навантаження та супраконтакти, 

призводить до руйнування усіх опорних тканин пародонта [48, 60, 103, 159]. 

Показано, що наявність Porphyromonas endodontalis/Porphyromonas spp. і 

Tannerella forsythia, та відсутність Neisseria polysaccharea і Prevotella denticola 

були показниками ризику захворювань пародонта. А наявність Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Peptostreptococcaceae sp., P. 

alactolyticus, і відсутність Fretibacterium spp., Fusobacterium 

naviforme/Fusobacterium nucleatum ss vincentii, Granulicatella 

adiacens/Granulicatella elegans, були причиною ГП [227]. 

Неабияке значення в патогенезі захворювання має порушення 

мікроциркуляторного русла тканин пародонта [31, 50, 71, 139], яка 

характеризується порушеною ендотелійзалежною релаксацією судин і 

підвищеною адгезивністю ендотелію, що затримує утворення колагену і кістки 

[85, 111, 154]. Втрата мінерального та органічного компонентів кістки, знижує 

резистентність організму до інфекційних чинників, призводить до сенсибілізації, 

негативно впливає на функцію травлення, психоемоційну сферу, може бути 

причиною хроніосепсису [117].   

Аналізуючи патогенез запальних захворювань пародонта, гінгівіту і 

пародонтиту, ми маємо справу з найрізноманітнішими видами і проявами 

ушкодження тканинних структур пародонта, що призводить до компенсованих і 

некомпенсованих порушень його функцій, які викликають каскад вторинних 
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трофічних порушень і як наслідок – розвиток нового циклу альтеративних змін 

[62, 114, 122, 160]. 

Сьогодні певне значення приділяється виявленню механізмів 

взаємозв’язку між станом імунної системи людини та активністю ГП [3, 64, 79]. 

Зокрема, спостерігаються зміни в імунному статусі: зниження вмісту 

імуноглобуліну А в слині, активністі лізоциму та індексу бактерицидності 

сироватки крові. У цитологічних препаратах виявлено збільшення клітин з 

ознаками деструкції, зниження міцності міжклітинних сполучень [17, 141]. 

Доведено, що стан специфічної та неспецифічної резистентності зумовлює 

рівень місцевого імунітету ротової порожнини [39, 65, 106, 152]. 

У патогенезі ГП значну роль відіграють порушення в цитокіновій ланці 

імунітету [17, 194]. Встановлено, що клітинну взаємодію при імунній відповіді 

забезпечує система цитокінів, в яку входять клітини-продуценти і рецептори на 

клітинах-мішенях, що зв’язують відповідні цитокіни та проводять їх у клітини 

[143]. Одним із провідних цитокінів, що вносить великий вклад як у розвиток 

запалення, так і в руйнування сполучної тканини та резорбції кістки, є фактор 

некрозу пухлин (ФНП-α). На ініціальних стадіях бактеріального ураження 

пародонта має значення продукція γ-інтерферону, який регулює співвідношення 

клітинного і гуморального складників імунної відповіді [43]. 

Запальні медіатори - центральна ланка патогенезу хвороб пародонта. 

Одним із основних медіаторів ініціації патологічного процесу в пародонті є 

інтерлейкін-1 (IL-1), який має 2 форми: IL-1α і IL-1β. Вони діють на клітини, 

прикріплюючись до специфічних рецепторів на їхній поверхні. IL-1 стимулює 

вироблення ендотеліальними клітинами адгезивних молекул, які сприяють 

прикріпленню поліморфноядерних гранулоцитів і моноцитів, а також мобілізації 

цих клітин у вогнище запалення. У фібробластах IL-1 індукує синтез колагенази. 

IL-1 також стимулює кісткову резорбцію і затримує утворення колагену і кістки 

[3, 25, 127]. У патогенезі пародонтиту велике значення мають також 

простагландини (ПГ) групи E, зокрема, ПГ Е2. Вважають, що вони безпосередньо 

беруть участь у процесах деструкції коміркової кістки шляхом гіперактивації 
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остеобластів. 

Особлива увага в індукції судинного порушення приділяється ендотеліну-

1 (ЕТ-1) – найпотужнішому ендогенному вазоконстриктору, який має велике 

значення в регулюванні системного та локального тонусу судин, плинності 

гемомікроциркуляторного русла. Прозапальні цитокіни ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8 ФНП-α 

підсилюють експресію адгезивних молекул, стимулюють прокоагуляційну 

активність ендотелію, порушують метаболізм ліпідів, спричиняють збільшення 

вмісту ліпопротеїдів низької щільності, що спонукає до змін функції ендотелію 

й підвищення секреції ЕТ-1 і прокоагулянтів [17, 64, 143, 194]. 

Із розвитком хвороби імунна система та її ефектори проявляють на 

тканинні структури все шкідливішу дію, ефекти якої, у тому числі руйнування 

зубоясенного з’єднання і періодонтальної зв’язки та резорбція коміркової кістки, 

стають основою грубих функціональних порушень. У зв’язку з цим ключову 

роль у розвитку типових клінічних проявів пародонтиту відіграють руйнування 

зубоясенного з’єднання і формування ясенних кишень. Це супроводжується 

утворенням в їхніх стінках осередків гранулематозу, деструкцією кругової 

зв’язки і проникненням запального інфільтрату вглиб із розвитком і наростанням 

резорбтивних змін у комірковій кістці [186]. 

Разом із тим за результатами досліджень, багатьох науковців однією з 

провідних ланок патогенезу пародонтиту є запалення [62, 97]. При 

прогресуючому ГП середнього і важкого ступеня розвитку, особливо, 

абсцедуючому, розвивається ендогенна інтоксикація пародонта та організму в 

цілому, порушується вільнорадикальне окислення, виникає цілий ряд 

функціональних порушень [113, 165]. Доведена патогенетична роль процесів 

вільнорадикального окислення (ВРО) ліпідів, імунологічних дисбалансів і 

дефіцитів важливих макро- і мікроелементів (Ca, Mg, K, Na, Zn, Cu, Fe) у 

виникненні ГП [2, 25, 117, 132]. Виявлені метаболічні порушення і гомеостатичні 

зсуви, характеризують універсальні процеси, що опосередковують альтерацію 

клітинних структур у різних органах і тканинах при поєднаній патології [289]. 

          Процеси ВРО, маючи універсальний характер, є показником стійкості 
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стаціонарного режиму перетворень в організмі. Активацію цих процесів можна 

розглядати як у рамках нормального фізіологічного реагування організму, що 

супроводжується формуванням повноцінної адаптації у відповідь на вплив 

подразників певної природи, так і в патофізіологічному аспекті – як одного з 

етапів розвитку патології. Це зумовлено високою біологічною активністю 

сполук, що утворюються в результаті цих процесів, а також комплексом 

системних перебудов метаболізму, змінами характеру міжклітинних та 

міжсистемних взаємодій, які вони потенціюють. У фізіологічних умовах активні 

форми кисню (АФК) утворюються, переважно, у наступних системах [42]: 

- у дихальному ланцюзі мітохондрій як побічні продукти при неповному 

відновленні кисню в невеликій кількості (до 100 пмоль) унаслідок 

переносу 5-10 % електронів із фізіологічних акцепторів на молекулярний 

кисень; 

- у мікросомальному ланцюзі в процесі активації НАДФН-оксидази; 

- при синтезі простагландинів як по циклооксигеназному шляху в процесі 

перетворення PgG2 в PgН2 (пероксидазна функція PgН-синтази), так і по 

ліпооксигеназному шляху – у процесі перетворенння гідропероксиду 

арахідонової кислоти в оксикислоту; 

- у системі мієлопероксидаза – Н2О2-галогени (Cl–, Br–, I–), яка запускається 

внаслідок активації фагоцитозу і призводить до утворення О2
ꜙ , OСl– та НО• 

радикалів;  

- взаємодія іонів металів змінної валентності з киснем та відновниками; 

- при спонтанному МАО окисненні дофаміну і адреналіну утворюється О2
ꜙ, 

а при каталізованому МАО – Н2О2. 

 Вивчення впливу одного окислювача, представленого в біологічній 

системі, є не доцільне через синергетичні ефекти і функціональні компенсації 

серед різних окислювачів. Тому вивчають продукти, які піддаються окисленню 

в першу чергу, і можуть слугувати маркерами оксидативного сресу. При цьому, 

відмічено рядом науковців, найбільш легко окиснюються ненасичені ліпіди або 

вільні ненасичені жирні кислоти, що входять до складу фосфоліпідів біологічних 
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мембран, що призводить до ультраструктурних пошкоджень мембран та 

погіршення транспорту речовин, у тому числі і в тканинах пародонта [36, 37].  

Відповідно до сучасних підходів у патогенезі пародонтиту, ключову роль 

відіграє інтенсифікація ВРО та ініційовані ним процеси ПОЛ [44, 169, 191, 197]. 

Ініціювання ланцюгової реакції окислення ліпідів починається з проникнення в 

ліпідний шар вільного радикала, який вступає в хімічну взаємодію з 

поліненасиченими жирними кислотами, які входять до складу біологічних 

мембран і ліпопротеїдів плазми крові. При цьому, утворюються ліпідні радикали, 

які вступають у реакцію з розчиненим у середовищі молекулярним киснем з 

утворенням нового вільного радикала – радикала ліпоперекису. Цей радикал 

атакує одну з сусідніх молекул фосфоліпіда з утворенням гідроперекису ліпіда і 

нового радикала. Чергування двох останніх реакцій, власне, і є ланцюговою 

реакцією пероксидації. Цей ланцюг обривається в результаті взаємодії вільних 

радикалів з антиоксидантами, які в нормі підтримують процеси ПОЛ на 

низькому стаціонарному рівні.  

Одними з кінцевих продуктів ліпопероксидації є ТБКП (одними з яких є 

малоновий альдегід  (МА)), які є речовинами з високим ступенем 

цитотоксичності [109]. Негативна роль МА полягає в тому, що він зшиває 

молекули ліпідів і знижує плинність мембрани, робить її більш крихкою. 

 Попередні дослідження показали підвищений рівень MA в сироватці, 

слині та в тканинах ясен у пацієнтів із ГП [125, 219, 228]. У хворих на ГП, в яких 

був більш виражений запальний процес тканин пародонта, виявлено вищий 

рівень MA. Тому підвищений рівень MA не тільки відображає посилення 

оксидативного ушкодження тканин пародонта, але також вказує на більш 

поширений процес запалення. Збільшення рівня МА може бути результатом 

утворення супероксидного аніона під час взаємодії з патогенами пародонта або 

побічними продуктами з нейтрофілами всередині тканини пародонта або в 

пародонтальній кишені. Крім того, у хворих на ГП спостерігався значно вищий 

рівень МА в слині, у порівнянні зі здоровими. Це може бути пов’язано зі 

збільшенням відсотка ясенної рідини у слині [209]. Припускають, що рівень МА 
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може також використовуватися як маркер інтенсивності оксидативного стресу і 

як показник пошкодження пародонта [217]. 

 Як свідчать літературні дані, найбільш стабільним біомаркером окисного 

пошкодження ДНК є 8-OHdG (8-гідрокси-дезоксигуанозин). Останні 

дослідження показали, що рівень 8-OHdG у слині був вищим у пацієнтів із ГП, 

ніж у групі практично здорових осіб [222, 223, 226]. Вони висловили 

припущення, що збільшення оксидативного стресу викликало раннє 

окислювальне ушкодження молекул ДНК у тканинах пародонта при ГП. 

Натомість в інших роботах виявлено значно підвищений рівень 8-OHdG у слині 

та ясенній рідині, порівняно з групою контролю [183, 197, 224].  Показано значне 

зниження рівня 8-OHdG у слині і ясенній рідині після початкової терапії: 

видалення бляшок. Відповідно до їхніх висновків, видалення зубного нальоту 

сприяло зменшенню патогенів пародонта та привело до зменшення запалення та 

оксидативного стресу [214]. Усі ці результати показали, що 8-OHdG є не тільки  

біомаркером для оцінки стану пародонта, а може використовуватись для оцінки  

ефективності терапії ГП. 

Разом із тим на сьогоднішній день, багато науковців указують на той факт, 

що до деполімеризації мембран та лізису клітин при ряді патологічних станів 

призводить не окислення ліпідів та нуклеїнових кислот, а, у першу чергу, 

окислення білків, що є ефективними пастками генерованих активних форм 

кисню. Їхня окисна модифікація розглядається як один із ранніх і надійних 

маркерів оксидативного стресу і призводить до значного їхнього накопичення в 

біологічних рідинах організму [78]. Процеси окисної модифікації білків 

відіграють провідну роль, як у деструкції мембрани клітин, так і структурних і 

транспортних білків крові [150, 155].  

Вiдoмo,  щo  вiднoвлення  oкиснених  бiлкiв  практичнo не вiдбувається. 

Oскiльки прoдукти окисної модифікації білків (ОМБ)  стабiльнiшi, 

пoрiвнянo  з  перoксидами  лiпiдiв,  якi швидкo 

метабoлiзуються пiд дiєю перoксидаз, oкислення бiлкiв є не тiльки пускoвим 

механiзмoм патoлoгiчних прoцесiв, а й найбiльш раннiм маркерoм 
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oкислювальнoгo стресу [59]. Oкрiм тoгo, динамiка змiн прoдуктiв OМБ є 

вiдoбраженням ступеня oкислювальнoгo ураження клiтин та резервнo-

адаптацiйних мoжливoстей oрганiзму, oскiльки тяжкiсть хвoрoби кoрелює з 

рiвнем OМБ за багатьох патологічних станів, що супроводжуються  

інтоксикацією та розвитком оксидативного стресу [26, 155, 170, 179]. Вiдoмo, щo 

дo прoдуктiв oкиснoї мoдифiкацiї бiлкiв пiд дiєю oксидативнoгo стресу вiднoсять 

пептиди, глiкoпептиди, прoдукти деградацiї фiбринoгену, альбумiнiв, 

глoбулiнiв, трoмбiну, фрагменти кoлагену, гормонів та багатo iнших бiлкiв 

нашoгo oрганiзму [127]. Oскiльки oкислення альбумiнiв i глoбулiнiв плазми 

крoвi призвoдить дo зрoстання рiвня тoксинiв у крoв’янoму руслi у хвoрих на ГП, 

то мoже бути oднiєю з причин накoпичення в бioлoгiчних рiдинах oрганiзму 

значнoї кiлькoстi OМБ, і доречно визначати рівень загальнoгo бiлка у сирoватцi 

крoвi [171].  

 Разом із тим завдяки антиоксидантній системі, у клітинах постійно існує 

добре збалансована динамічна рівновага прооксиданти–антиоксиданти, яка у 

стані фізіологічного спокою зміщена вправо [2, 113, 131].  

З огляду літератури відомо, що антиоксидантна система (АОС) – це 

потужний механізм, що запобігає розвитку лавиноподібних вільнорадикальних 

та перекисних реакцій в організмі. Ця система клітин організму діє завдяки 

наявності сполук – антиоксидантів, у складі яких міститься рухливий атом 

водню, що не дуже міцно з’єднаний із вуглецем (С-Н) або сіркою (S-Н). У 

результаті реакцій молекул антиоксидантів та вільних радикалів утворюються 

радикали антиоксидантів, які не є потужними окисниками й не можуть 

продовжувати перебіг вільнорадикальних реакцій окислення, тобто вони 

обривають ці ланцюги. Радикали молекул-антиоксидантів виводяться у вигляді 

кінцевих продуктів, що є результатом взаємодії з молекулами інших 

антиоксидантів. Антиоксиданти можуть знешкоджувати вільні радикали ще до 

моменту реалізації їхньої руйнівної дії [42]. 

Таким чином, основним завданням антиоксидантної системи є зменшення 

кількості вільних радикалів до мінімально можливого рівня. У разі ГП 
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відбуваються численні порушення рівноваги процесів між вільнорадикальним 

окисленням та АОЗ, що відмічається в роботах багатьох науковців і лежить в 

основі ураження пародонтальних кишень [2, 12, 32, 44].  

 У порівнянні з окисниками, АОС є непрямим параметром оксидативного 

стресу; однак, це одна з найбільш зручних параметрів для оцінки захисту 

антиоксидантів від активних форм кисню (АФК). Ряд досліджень 

продемонстрували, що рівень AOC був нижчим в осіб із ГП, ніж у практично 

здорових  [181, 192, 219, 221]. Це може бути наслідком виснаження АОС 

унаслідок постійної активності вільних радикалів і розпаду захисних 

антиоксидантів.  

 У роботі М Chen [197]  виявлено незначні зміни в рівнях СОД та 

глутатіонпероксидази в пацієнтів із ГП, порівняно з практично здоровими. 

Згодом, як стан пародонта погіршувався внаслідок продукування АФК, 

зменшувалась як кількість, так і активність антиоксидантів. Ці результати не 

узгоджувалися з дослідженнями попередніх років, які показали більш високу або 

знижену активність антиоксидантних ферментів у хворих на ГП та їхнє 

пояснення, що підвищена антиоксидантна активність ферментів була 

обумовлена оксидативним стресом [193, 212, 229, 230, 231].  

Виявлено порушення рівноваги між системою ПОЛ та АОЗ і в інших 

роботах. Зокрема, показано порушення ферментативної ланки в ротовій рідині і 

в крові: зниження активності СОД, церулоплазміну, каталази при захворюваннях 

ГП [49,  89, 110]. Поряд із тим, деякі наковці вказують на збільшення активності 

СОД, каталази і церулоплазміну в змішаній слині та при наростанні ступеня 

важкості ГП [2, 22, 26]. Слід відміти, на дисбаланс показників у ротовій 

порожнині впливає розвиток дисбактеріозу, який виникає на фоні таких 

несприятливих чинників, як хронічні захворювання шлунково-кишкового 

тракту, антибіотикотерапія соматичних захворювань, довготривале вживання  

зубних паст з антибактеріальними інградієнтами, тютюнопаління, наявність у 

ротовій порожнині  ортопедичних конструкцій [44, 50, 56, 107, 155]. Також 

показано, що в людей, які проживають на екологічно забруднених територіях, 
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знижується рівень СОД і каталази в сироватці крові [12, 17, 40, 63, 168].   

 Такі відмінності в отриманих результатах можуть бути пов’язані з різним 

динамічним процесом прогресування ГП. Оскільки антиоксиданти присутні в 

рідинах організму і в усіх тканинах, захищаючи їх від ендогенно утворених 

вільних радикалів, а отримані результати в літературних джерелах досить 

суперечливі, для вивчення АОС при ГП у пацієнтів, які проживають на 

екологічно-несприятливих теритріях, ми обрали два основні ферменти 

сироватки крові: СОД і глутатіонпероксидазу, а також білок церулоплазмін (ЦП).  

Існування значної кількості теорій, які роблять спробу пояснити 

етіологію та патогенез пародонтиту, а в зв’язку з цим і різних підходів до терапії 

ГП, значно ускладнює завдання лікаря в діагностиці і лікуванні пародонтиту 

[93, 97, 135]. Згідно переважаючої думки клініцистів, результати лікування 

пацієнтів на ГП залишаються на субоптимальному рівні [1, 3, 23].  

1.2. Сучасні підходи до лікування хронічного пародонтиту 

Незважаючи на вдосконалення методів мікробіологічної діагностики – 

використання анаеробної техніки культивування, газової хроматографії, 

імунохімічного аналізу, що дозволило отримати нові дані про походження 

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, стан механізмів гомеостазу й 

імунітету, проблема етіологічної діагностики та лікування пародонтиту 

залишається однією з основних у стоматології [83, 98]. 

Ці обставини стимулюють науковців до вивчення цієї проблеми і пошуку 

принципово нових ефективних схем лікування ГП,  розробки нових методів 

лікування з використанням диференційованого застосування лікарських засобів 

[15, 47, 66, 158, 165, 215]. При відсутності у хворого важких загально-соматичних 

патологій на перший план, як причина  хронічного ГП, виходить фактор 

зовнішнього бактеріальної агресії, який відбивається на стані гемодинаміки 

пародонта та місцевого імунітету ротової порожнини [60, 216]. Ці два 

невід’ємних компоненти пародонтального комплексу, у свою чергу, є 

показниками стану даної системи.  

Разом із тим є труднощі в підборі ефективного антибактеріального 
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препарату [1, 33]. Це пов’язано з тим, що інтенсивне, але не завжди раціональне 

призначення антибіотиків призвело до селекції та поширення множинно стійких 

штамів мікрофлори, зміни структури інфекції [24, 107]. 

Застосування лікарських препаратів у комплексному лікуванні тканин 

пародонта має бути обгрунтованим і послідовним: місцева і загальна 

протизапальна терапія, механічна обробка, усунення причинного фактора, 

використання засобів патогенетичної терапії з урахуванням клінічної картини 

[53, 57, 119, 129, 137]. Поширеність запальних захворювань пародонта визначає 

високу потребу в пошуку оптимальних методів лікування, важливим етапом 

якого є консервативна терапія [35, 98]. Оскільки хронічний ГП визнаний 

інфекційним захворюванням [3, 205], нормалізація мікрофлори ротової  

порожнини є невід’ємною умовою раціональної терапії. У пародонтальній 

кишені з активним запаленням домінують анаеробні мікроорганізми, які спільно 

з грамнегативними бактеріями є найбільш токсичними для організму [74, 87, 103, 

195, 225]. Останнім часом для місцевого лікування хронічного ГП (ХГП) 

застосовується багато різних лікарських засобів, але найбільш доцільним є 

використання антибактеріальних препаратів із пролонгованою дією [102, 109, 

112, 140].  

Разом із тим актуальним є вдосконалення антимікробної терапії, що 

дозволяє надавати безпосередній вплив на конкретні штами, які є індикаторами 

патологічного процесу, проведення аналізу чутливості штамів анаеробних 

бактерій і вироблення тактики антибактеріальної терапії пародонтиту. 

Вплив на основний етіологічний фактор антибактеріальними препаратами, 

як наслідок, спричиняє зміну не тільки мікрофлори пародонтальної кишені (ПК), 

але і параметрів гемодинаміки та місцевого імунітету. 

На сьогоднішній день, найбільш ефективними і поширеними лікарськими 

препаратами, що діють бактерицидно на анаеробну мікрофлору, є метронідазол 

у поєднанні з хлоргексидином [151, 199]. Однак необхідний диференційований 

підхід до застосування антибактеріальних препаратів, що включають активні 

компоненти в різній концентрації [1, 134, 196]. 
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У даний час випускається декілька лікарських засобів, на основі 

метронідазолу і хлоргексидину, однак, механізм їхньої дії на тканини пародонта 

до кінця не вивчений. Немає підтверджених даних про ефективність дії цих 

препаратів при запальних захворюваннях пародонта, залежно від ступеня 

тяжкості запального процесу. 

Окрім того, у спеціальній літературі недостатньо даних про зміну 

гемодинаміки при використанні даних ліків, про вплив антибактеріальних 

препаратів на стан місцевого імунітету ротової порожнини при хронічних 

запальних захворюваннях пародонта. Відсутні чіткі показання для використання 

антимікробних лікарських препаратів, залежно від ступеня тяжкості запальних 

явищ, імунологічного статусу та мікрофлори пародонтальних кишень. 

Медикаментозна місцева терапія є важливою частиною комплексного 

лікування ГП [24, 100, 114, 213]. Ефект від терапевтичного лікування 

захворювань пародонта багато в чому залежить від вибору лікарської речовини 

та способу її застосування [27, 72, 97, 129]. 

Ефективність місцевого введення лікарських засобів у тканини пародонта 

залежить від експозиції знаходження речовини в ПК, контакту зі слизовою 

оболонкою ясен і зберігання заданої концентрації. Тому перевагу слід віддавати 

формам і шляхам введення лікарських засобів із контрольованим і тривалим 

вивільненням [15, 19, 139]. 

Разом із тим, ефективність лікування пацієнтів, особливо у фазі ремісії, 

мабуть, у значній мірі залежить від використання засобів, що чинять позитивний 

вплив на імунну систему людини – імуномодуляторів, метаболічних коректорів, 

у тому числі, їхнє місцеве застосування [3, 101, 109, 213]. 

Важливе місце в лікуванні пацієнтів на ГП належить використанню 

медикаментозних засобів, які мають патогенетичну дію [215] та спрямовані на 

усунення запальних і дистрофічних змін у тканинах пародонта, зокрема, 

зниженню симптому кровоточивості [80, 176, 189]. На клітини організму, 

зокрема на фібробласти, які забезпечують репаративні процеси в тканинах 

пародонта, завжди діють якісь стресові фактори. Безпосередньо впливають на 
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фібробласти біофлавоноїди, Р-вітамінні речовини, що синтезуються рослинами 

[215, 220, 225], саме вони заслуговують уваги.  

До цієї групи відносять кверцетин [144, 162]. Кверцетин – це 3,5,7,3,4’-

пентаоксифлавон, аглікон флавоїдного глікозиду рутину, який належить до 

ангіопротекторів та капіляростабілізуючих засобів, утворюється та 

накопичується виключно в рослинах. Найбільшим джерелом кварцетину і його 

глікозидної форми, рутину, є софора, м’ята, яблука, чорна смородина [72, 91].  

Слід відмітити, що однією з перших країн, в якій кверцетин був 

запатентований в якості лікарського препарату, була Японія [146]. 

Найбільш перспективні для корекції антиоксидантного статусу організму 

й відновлення мембран клітин є фосфатидилхолінові ліпосоми, які мають 

пародонтопротекторний ефект і знижують симптом кровоточивості за рахунок 

здатності кверцетину інгібувати фосфоліпазу А2 [8, 9], що призводить до 

гальмування звільнення арахідонової кислоти з мембран. Тому являє значний 

теоретичний і практичний інтерес порівняльне вивчення змін індексу 

кровоточивості ясенних сосочків у пацієнтів на ГП при місцевому використанні 

гелю з гранул кверцетину та ліпосомального кверцетин-лецитинового комплексу 

[146]. 

У літературі дуже широко висвітлені антиоксидантні властивості 

кверцетину, що є необхідним для пацієнтів на ГП, що проживають в екологічно 

несприятливих умовах [92, 136, 164, 176]. Антиоксидантний вплив кверцетину 

зумовлений властивістю нейтралізувати радикали OH- і O2, що утворюється в 

результаті перекисного окислення. Кверцетин при цьому усуває продукти 

пероксидації, захищає ліпідний шар клітинних мембран від пошкодження. Слід 

відмітити, що блокування флавоноїдами вільнорадикальної ліпопероксидації 

мембран пов’язано з властивістю останніх взаємодіяти з мембранами та 

проникати через їхній ліпідний шар. Учені вважають, що вона виражена в 

кверцетина [139]. Кверцетин – один із найбільш потужних АО і переверщує α-

токоферол за своїми антиоксидантними властивостями [92].  

Препарати на основі кверцетину запобігають збільшенню 
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внутрішньоклітинного кальцію в тромбоцитах та попереджують збільшення 

калію всередині клітин [126]. Кверцетин має вазодилататорні властивості, що 

пов’язані з вивільненням окису азоту, інгібуванням активності протеїнази С та 

наступним пригніченням дегрануляції нейтрофільних гранулоцитів. Він впливає 

на рівень прозапальних цитокінів у крові: ІЛ-1, ІЛ-8 та ІЛ-6 [143], саме тому він 

використовується в протизапальній терапії.   

          Отже для попередження розвитку дисфункції ендотелію, сповільнення 

ремоделювання та гемореологічних розладів у тканинах пародонта необхідна 

своєчасна й комплексна корекція мікроциркуляторних порушень із 

застосуванням капіляропротекторів, АО, імуномодуляторів, вітамінів [47, 48, 53, 

57, 93]. Це послужило підґрунтям для застосування вітчизняного препарату 

«Корвітину», який має широкий спектр фармакологічної дії, в основі якої лежить 

антиоксидантна та мембранопротекторна дія. 

Що стосується кварцетину, він крім антиоксидантного ефекту, має 

імуномодулюючу, виражену мембранопротекторну та протизапальну дію, 

сприяє підвищенню резистентності капілярів, протиалергічну - знижує 

виділення гістаміну та сповільнює утворення гіалуронідази, інгібітор 5-

ліпооксигенази (антилейкотрієнова активність). Оскільки, біодоступність 

кварцетину в незмінній формі при пероральному прийомі невисока, 

рекомендують використовувати гель із кварцетину [74, 146, 165]. 

         Якщо при вогнищевих захворюваннях пародонта частіше досить локальних 

методів впливу, то у випадках ГП ефективність лікування досягає 20 %, що 

обгрунтовує доцільність комплексного підходу з урахуванням усієї складності 

патогенетичних взаємин організму.  

Слово «лазер» є абревіатурою для «підсилення світла шляхом 

стимулювання випромінювання». Це стосується пристрою, який випромінює 

світло, яке є просторово когерентним та колімованим; лазерний промінь може 

залишатися вузьким на великій відстані [81, 100]. При спрямуванні на тканини, 

виникають різні взаємодії. Поглинання, відбиття, передача та розсіяння 

лазерного світла змінюються, у залежності від довжини хвилі лазера та 
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характеристик тканин на які він діє [5, 7, 120, 201]. 

Лікування пародонтиту лазером є найефективнішим методом, за 

допомогою якого домагаються високої стерильності. При такому лікуванні 

знеболюючі препарати не потрібні, лише в незначних випадках можуть 

застосувати місцеву анестезію. Лікування лазером дозволяє швидко очистити 

пришийкову ділянку зуба, зробити дезінфекцію пародонтальних кишень [10, 

142]. Після першого сеансу цього лікування, стан пацієнта поліпшується в два 

рази, після двох-трьох курсів лікування настає повне одужання [76, 134, 205]. 

Взаємодія лазерного випромінювання з тканинами організму залежить від 

параметрів випромінювання (довжини хвилі, потужності, тривалості) та 

властивостей тканини. Цікаво відмітити, що коефіцієнт відбиття залежить від 

віку та статі особи (вищий у молоді та жінок) [184, 189, 202]. Безумовно, до  

встановлених можливостей лазерного випромінювання інфрачервоного 

діапазону є його активностимулюючий вплив на відновлювані процеси у 

тканинах організму, зокрема пародонта [198, 201].  

Науковці вважають, що використання лазера відкриває нові можливості, 

дозволяє лікарю-стоматологу запропонувати пацієнту широкий спектр фактично 

безболісних процедур у стерильних умовах, що відповідає високим клінічним 

стандартам надання стоматологічної допомоги [204, 205, 206]. Нами вивчена 

велика кількість публікацій, щодо ефективності використання діодного лазера, 

які базуються, в основному, на клінічних та морфологічних спостереженнях. 

Мають місце поодинокі публікації щодо впливу опромінення на клітини 

парадонтального комплексу, діодним лазером [210, 211]. Авторами встановлено, 

що лазерне випромінення володіє вираженою протизапальною, 

бактеріостатичною та бактерицидною дією [10, 158, 201], має стимулюючу дію 

на тканинний імунітет та процеси регенерації слизової оболонки ротової 

порожнини (СОПР) [225, 232].  

Низка досліджень дають підстави говорити про покращення кровообігу в 

ділянці опромінення, та прискорення швидкості проникнення лікарського 

середника на 60-80 %, залежно від структури препарату, посилення синтезу 
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білків і нуклеїнових кислот, вплив на гуморальний і клітинний імунітет і 

метаболічні процеси в клітинах. Низькоінтенсивне лазерне опромінення має 

протизапальну дію, при запальних процесах лазер посилює продукцію захисних 

білків (лізоциму, інтерферону), активує клітинний та гуморальний захист, 

нормалізує проникливість стінок судин, зменшується тканинний набряк [201, 

202, 210, 211].  

У даний час у більшості країн світу спостерігається інтенсивне 

впровадження лазерного випромінювання в біологічних спостереженнях і в 

практичній медицині [4, 75, 210]. Унікальні властивості лазерного променя 

відкрили широкі можливості його застосування в різних галузях: хірургії, терапії 

та діагностиці [21, 81, 82, 118, 156]. Клінічні спостереження показали 

ефективність лазера ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного спектрів 

для місцевого застосування на патологічний осередок і для дії на весь організм. 

[4, 54, 60, 93]. Лазерні технології відкривають нові перспективні напрямки в 

лікуванні захворювань ротової порожнини [7, 158, 201]. 

  Таким чином ГП, посідаючи провідне місце в структурі стоматологічних 

захворювань, залишається самою загадковою і невирішеною проблемою 

стоматології. Не дивлячись на значні досягнення у вивченні патогенезу, причини 

виникнення, діагностики й лікування цього захворювання є предметом 

суперечок до сьогодення [13, 27, 28, 69]. Вiдсутнiсть лiкувальнo-прoфiлактичних 

захoдiв, несвoєчасне звернення дo спецiалiста та складнiсть медикаментoзнoгo 

лiкування ГП є причинoю труднoщiв i тривалoстi лiкування, тенденцiї зрoстання 

ускладнень при лікуванні [19]. 

          Актуальність пов’язана не тільки з високою поширеністю цієї патології, а 

й зміщенням цього захворювання в бік омолодження, особливо в пацієнтів, які 

проживають  в екологічно забруднених регіонах Прикарпаття. Разом із тим, 

отримані на підставі аналізу літератури дані є неповними і суперечливими та 

спонукають до подальшого вивчення oснoвних патoгенетичних механiзмiв 

рoзвитку ГП і його перебігу.   
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Оскільки наукові дані підтверджують, що запалення тканин пародонта 

погіршує стан всього організму в цілому, пoшук рацioнальних метoдiв лiкування 

залишається актуальнoю прoблемoю терапевтичнoї стoматoлoгiї сьoгoдення. 

Вiдпoвiднo, це спонукало до розробки цілеспрямованих лікувально-

профілактичних заходів та комбінованого підходу, з метою підвищення 

ефективності його лікування. 

            Антибактеріальна дія лазерного випромінювання є важливим аспектом 

його багатофакторного впливу на біологічні системи [10]. Зважаючи на це, даний 

ефект у комплексі з його унікальними біостимулюючими властивостями  був 

використаний нами для селективного пригнічення патогенної мікрофлори, яка 

сенсибілізована препаратами, зокрема, гелем кварцетину для більшої 

біодоступності, який активувався лазерним світлом відносно невеликої 

потужності.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика клінічних спостережень 

Під час виконання роботи було проліковано та проведено клінічне 

спостереження за 110 особами, з яких 90 пацієнтів на ГП І-ІІ ступеня розвитку, 

хронічний перебіг, та 20 осіб, з інтактним пародонтом, які склали групу 

контролю. 

Критерії, за якими пацієнти були включені в спостереження: 

- пацієнти, які проживають та працюють на екологічно-забруднених 

територіях; 

- пацієнти без виражених соматичних захворювань; 

- пацієнти з фізіологічним видом прикусу; 

- пацієнти без значних дефектів зубних рядів; 

- пацієнти, що раніше за кваліфікованою допомогою не зверталися. 

Вік обстежених пацієнтів на ГП коливався від 18 до 59 років (рис. 2.1).  

 

Рис.2.1. Розподіл пацієнтів за віком. 

 

 Як видно з рис.2.1, хвороби пародонта, нажаль, характеризуються 

більшою поширеністю в осіб не похилого, а молодого, працездатного віку (18-44 

років) – 70 %, а 45-59 років – 30 %. Отримані результати узгоджуються з 

спостереженнями багатьох науковців [22, 28, 34, 88].  Серед усіх обстежених 

18-44 років

45-59 років

70%

30%
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жінки становили - 47 осіб, а чоловіки – 43 особи (табл.2.1). За результатами 

анамнезу хвороби та даних медичної документації тривалість патологічного 

процесу в тканинах пародонта становила від 1 до 8 років. 

Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів за статтю, які брали участь у науково-дослідній роботі 

Обстежені 

Жінки Чоловіки Всього 

абс. 
відн. 

(%) 
абс. 

відн. 

(%) 
абс. 

відн. 

(%) 

Пацієнти з клінічно здоровим 

пародонтом 
9 45,0 11 55,0 20 100,0 

Пацієнти на ГП І-ІІ ступеня розвитку 43 47,7 47 52,2 90 100,0 

 

Клінічне та рентгенологічне обстеження проводилося на базі 

терапевтичного відділення «Центру стоматології» університетської клініки 

Івано-Франківського національного медичного університету. Для уніфікації 

даних обстеження та обробки отриманих результатів під час спостереження 

використовувалися спеціальні, розроблені нами, карти обстежень, в які 

заносилися результати клінічних, біохімічних, рентгенологічних, остеометричних 

методів обстеження та їхня динаміка під впливом комплексного лікування пацієнтів 

на ГП. Розроблена карта обстеження (додаток Б) включала в себе паспортну частину, 

загальний статус, у табличному вигляді відображала динаміку кожного з 

досліджуваних показників: гігієнічний стан ротової порожнини та стан тканин 

пародонта, результати рентгенологічного спостереження (ортопантомографія) та 

ультразвукової остеометрії, запально-дистрофічний індекс (ЗДІ) та індекс 

деструкції (ІД). Загальний стан організму пацієнтів та захворювання органів і 

систем оцінювали на основі результатів анамнестичних, клінічних, 

лабораторних та інструментальних досліджень і медичної документації. 

Контрольні клініко-лабораторні спостереження були виконані в групі 

порівняння, що складалася з 20 осіб із клінічно здоровим (інтактним) 

пародонтом. 

Діагноз ГП встановлювали на основі результатів клініко-лабораторних 

обстежень, згідно з класифікацією захворювань тканин пародонта за МФ 
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Данилевським [50]. 

У спостереження були включені пацієнти на ГП хронічного перебігу І–ІІ 

ступеня без загострення соматичних захворювань, від яких була отримана 

індивідуальна згода на застосування запропонованої схеми лікування, вони не 

мали протипоказань до лікування запропонованими методиками  та 

дотримувались рекомендацій лікаря.  

Критеріями виключення були: пацієнти зі значними патологічними 

проблемами пародонта, вагітні, годуючі матері та жінки в період планування 

вагітності. А також особи, в яких були протипоказання щодо лікування 

запропонованими методиками та фармпрепаратами.  

Рандомізація пацієнтів здійснювалась наступним чином: 

І група – 45 пацієнтів на ГП без загострення соматичних захворювань, 

лікування яких проводилося загальноприйнятим методом, що, у свою чергу, 

поділялись на:  

 І А – підгрупа – пацієнти з ГП І ступеня (22 особи); 

 І Б – підгрупа – пацієнти з ГП ІІ ступеня (23 особи). 

ІІ група – 45 пацієнтів на ГП без загострення соматичних захворювань, 

лікування яких проводили запропонованим  нами методом, що, у свою чергу, 

поділялись на: 

 ІІ А- підгрупа – пацієнти з ГП І ступеня (23 особи); 

 ІІ Б – підгрупа – пацієнти з ГП ІІ ступеня (22 особи). 

ІІІ група – контрольна, 20 пацієнтів з інтактним пародонтом – практично 

здорові особи (ПЗО); 

Усі використані в ході дослідження лікарські середники зареєстровані в 

МОЗ України у відповідному порядку (без участі фармацевтичних компаній). 

Клінічні дослідження проведені відповідно до законодавства України і 

принципів Гельсінської декларації з прав людини. 

 

2.2. Методи обстеження пацієнтів 

2.2.1. Клінічні методи обстеження. Клінічне обстеження пацієнтів на ГП 
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було спрямоване на вивчення анамнестичних даних кожного пацієнта, скарг як 

загального характеру, так і специфічних для захворювань тканин пародонта. У 

анамнезі захворювання особливу увагу приділяли таким показникам, як 

тривалість захворювання, можлива причина його виникнення, особливості 

перебігу патологічного процесу, характер попередніх лікувальних заходів та їхня 

ефективність. Ми вивчали скарги на наявність больових відчуттів у пародонті, 

гнійних виділень із парадонтальних кишень, кровоточивість ясен, рухомість 

зубів. Клінічне обстеження проводили, згідно зі стандартною методикою огляду 

стоматологічного хворого.  

Із метою визначення ступеня деструкції кісткової тканини та величини 

ретракції ясен проводили вимірювання ГПК за допомогою ґудзикового 

пародонтологічного зонда. Інструмент розміщували чітко перпендикулярно до 

ясенного краю вздовж довгої вісі зуба, притискаючи робочу частину зонда до 

твердих тканин зуба. ГПК вимірювали з чотирьох сторін зуба: вестибулярної, 

оральної, медіальної та дистальної. Уздовж ширини коронки зуба проводили три 

паралельних виміри, знаходили найбільшу глибину від верхньої межі ясен до дна 

ПК [22].  

Ступінь рухомості зубів є об’єктивним показником ступеня деструкції 

кісткової тканини. Оцінку ступеня рухомості зубів проводили за шкалою 

Міллера в модифікації Флезера [46], в якій розрізняють три ступені рухомості 

зубів: 

І ступінь – зміщення зуба у вестибуло-оральному напрямку в межах 1 мм; 

ІІ ступінь – зміщення зуба у вестибуло-оральному напрямку більше, ніж на 

1 мм; 

ІІІ ступінь – зміщення зуба у вертикальному напрямку. 

Наявність травматичної оклюзії визначали за допомогою воскових 

пластинок або кальки. Травматичні вузли діагностували за наявністю 

перфорованих отворів на воскових пластинках чи зафарбованих калькою 

ділянок на зубах-антагоністах. 



55 

 

Згідно з спостереженнями багатьох науковців, стан гігієни ротової 

порожнини є одним із етіологічних чинників у розвитку захворювань пародонта 

[12, 16, 28]. Обстеження пацієнів на ГП з метою поділу їх на групи відбувалось 

за схемою, представленою в табл.2.2. 

Таблиця 2.2 

Схема обстеження пацієнтів на ГП 

1. Опитування 

Анамнез життя 

Анамнез захворювання 

Скарги 

3. Об’єктивне 

обстеження 

Огляд тканин пародонта 

Пародонтальна кишеня: 

 Глибина 

 Характер ексудату 

Індекс гігієни за Грін-Вермільйоном (ГІГВ) 

Пародонтальний індекс 

Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс у 

модифікації Parma 

Кровоточивість ясен за Muhlemann HR, Son S. 

4. Цитологічні 

спостереження  

Запально-деструктивний індекс 

 Індекс деструкції 

5. Рентгенологічне    

cпостереження 

Ортопантомографія 

6. Ультразвукова                     

діагностика 

Ехоостеометрія 

7. Біохімічні 

спостереження 

Кінцеві продукти окислення ліпідів: ТБКП 

Кінцеві продукти окислення білків:  

 ОМБ  

 Загальний білок 

Ферменти антиоксидантного захисту: 

 Супероксиддисмутаза 

 Глутатіонпероксидаза 

 Церулоплазмін 

8. Статистичні 

спостереження 

М 

p  

r 
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 Із метою визначення гігієнічного статусу використовували гігієнічний 

індекс за Грін-Вермільйоном (ГІГВ) [115]. Спостереження проводили на 

вестибулярній поверхні 11, 16, 26, 31 зубів та язиковій – 36, 46 зубів. Спочатку 

визначали індекс зубного нальоту (DI-S), а тоді індекс зубного каменю (CI-S). 

ГІГВ дорівнює сумі індексу зубного нальоту (DI-S) та індексу зубного каменю 

(CI-S). 

Оцінку наявного зубного нальоту проводили за критеріями: 

0 – немає нальоту; 

1 – наліт покриває не більше 1/3 поверхні зуба; 

2 – наліт покриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба; 

3 – наліт покриває більше 2/3 поверхні зуба.  

Розрахунок проводили за формулою DI-S= 
n

с ,   де: 

 с – оцінка зубного нальоту; n- кількість досліджуваних зубів. 

Розрахунок показників для індекса зубного каменю проводили за 

критеріями: 

0 – немає каменю;  

1 – над’ясенний зубний камінь покриває менше 1/3 поверхні зуба;  

2 – над’ясенний зубний камінь покриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба чи є 

окремі частинки під’ясенного зубного каменю;  

3 – над’ясенний зубний камінь покриває більше 2/3 поверхні зуба чи 

наявний під’ясенний зубний камінь.  

Індекс зубного каменю обчислювали за формулою: 

CI-S= 
n

с ,   де: 

 с – оцінка зубного каменю;  

 n – кількість досліджуваних зубів. 

Для підтвердження наявності пародонтологічного статусу визначали 

пародонтальний індекс (РI), індекс кровоточивості (ІК) та папілярно-

маргінально-альвеолярний індекс (РМА).  

ПI використовували задля діагностики ступеня розвитку запально-
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дистрофічних змін у тканинах пародонта. Огляд проводили в ділянці тканин 

пародонта кожного з зубів, звертаючи увагу на наявність запальних змін у м’яких 

тканинах, пародонтальних кишень, а, особливо, їхню глибину та рухомість зубів. 

Критерії оцінювання були наступними: 

0 – відсутність запальних змін; 

1 – легкий запальний процес, який охоплює частину ясен навколо зуба; 

2 – запальний процес, який охоплює всі ясна навколо зуба, ПК відсутня;  

4 – запальний процес, який охоплює всі ясна навколо зуба, ПК відсутня, 

рентгенологічно наявна резорбція кісткової тканини; 

6 – запалення ясен, наявність ПК, зуб нерухомий; 

8 – зуб рухомий, наявна пародонтальна кишеня, рентгенологічно – 

виражена деструкція всіх тканин пародонта. 

ПІ визначали за формулою:  

ПІ = 
сума  балів  всіх досліджуваних зубів

кількість досліджуваних зубів
 

Результати спостереження оцінювали за загальноприйнятими критеріями: 

0,1 -1,0 – початковий ступінь важкості пародонтиту; 

1,5 - 4,0 – середній ступінь важкості пародонтиту; 

4,5 - 8,0 – важка форма пародонтиту. 

Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА) у модифікації Parma 

використовували для виявлення запальних змін у м’яких тканинах пародонта 

[50, 115]. Спостереження проводили наступним чином: за допомогою ватного 

валика та розчину Шиллєра-Пісарева обробляли слизову оболонку ясен біля усіх 

зубів та спостерігали за зміною забарвлення ясен на різних рівнях (ясенний 

сосочок, маргінальна частина, коміркова частина ясен).  

Отримані дані оцінювали за такими критеріями:  

0 балів – запальні зміни в яснах відсутні; 

1 бал – запальні зміни в яснах на рівні ясенного сосочка; 

2 бали – запальні зміни в яснах на рівні маргінальної частини ясен; 

3 бали – запальні зміни в яснах на рівні коміркової частини ясен. 
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Розрахунки проводили за формулою: 

Індекс РМА в модифікації Parma (%) = 
сума балів ×100

3×кількість зубів
 

Інтерпретацію результатів проводили наступним чином: 

до 25 % – легкий ступінь гінгівіту; 

25-50 % – середній ступінь гінгівіту; 

більше 51 % – важкий ступінь гінгівіту. 

Оцінку кровоточивості ясен (ІК) визначали за HR Muhlemann, S Son у 

модифікації I Cowell [46]. Це спостереження полягало у виявленні наявності чи 

відсутності кровоточивості ясен під час зондування ясенної борозни та ПК. 

Індекс визначали в ділянці 16, 21, 36, 41, 44 зубів із щічної та язикової 

(піднебінної) поверхонь за допомогою ґудзикового пародонтального зонда. 

Інтерпретацію отриманих результатів проводили згідно з такою шкалою: 

0 балів – кровоточивість відсутня; 

1 бал – кровоточивість виникає не раніше, ніж через 30 секунд після 

зондування; 

2 бала – кровоточивість появляється відразу після зондування або до 30 

секунд після зондування; 

3 бала – кровоточивість, яка виникає одразу після зондування і зумовлює 

заповнення кров’ю всього міжзубного сосочка. 

Кінцевий результат спостереження вираховували шляхом визначення 

середнього значення індексу за кількістю обстежених ділянок. 

Діагноз ГП встановлювали за класифікацією МФ Данилевського [50]. 

Виділяли наступні ступені розвитку патологічного процесу в тканинах 

пародонта: початковий, І, ІІ та ІІІ ступені розвитку. ГП за перебігом поділяли на 

загострений, хронічний та стабілізацію. 

2.2.2. Біохімічні методи спостереження сироватки крові пацієнтів на 

генералізований пародонтит. Біохімічні спостереження проводили на базі 

кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка ГО Бабенка Івано-

Франківського національного медичного університету, біохімічна лабораторія 
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“Центр біоелементології” (зав.каф. –  д.біол.н., проф. ГМ Ерстенюк). 

Нами використовувалися біохімічні методи спостереження сироватки 

крові пацієнтів із ГП для спостереження змін показників пероксидного 

окислення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантного захисту (АОЗ) та вивчення 

динаміки цих показників під впливом медикаментозного лікування з 

призначенням кверцетину. 

Визначення кінцевого продукту пероксидного окислення ліпідів. 

Інтенсивність утворення кінцевого продукту ПОЛ – оцінювали за кількістю 

ТБКП: малонового альдегіду (МА), які визначали за методикою ЕН 

Коробейникової [84] тестом із 2-тіобарбітуровою кислотою. 

Принцип методу полягає в тому, що при нагріванні в кислому середовищі 

частина продуктів ПОЛ розкладається з утворенням МА. Взаємодія його 

молекули з 2 молекулами тіобарбітурової кислоти призводить до формування 

забарвленого комплексу. 

До 0,5 мл свіжої сироватки крові доливали 5 мл 20 % фосфорно-

вольфрамової к-ти, пробірки закривали, перемішували і залишали стояти на 

холоді 15 хв до утворення осаду. Центрифугували в рефрижераторній 

центрифузі при 4 °C протягом 15 хв до утворення великих частинок при 2500 

об/хв. Надосадову рідину зливали, до осаду доливали 2 мл дистильованої води, 

1 мл 0,8 % тіобарбітурової кислоти, рельно перемішували, реєстрували рН 

суміші, закривали корками та інкубували проби 1 годину на водяній бані при 99-

100 °С. Потім пробірки охолоджували, центрифyryвали 10 хв при 6000 об/хв. У 

центрифугаті реестрували оптичне поглинання на спектрофотометрі СФ - 16 при 

довжині хвилі 535 і 580 нм, щоб виключити поглинання забарвлених комплексів 

ТБКП речовинами неліпідної природи.  

Концентрацію ТБКП розраховували за допомогою рівняння регресії: 

                      C = 0,21+26,5ΔД,   де: 

 С – концентрація ТБКП (у наномолях МА на 1 мл сироватки);  

 ΔД – показник Д 535-580 у центрифугаті (у одиницях оптичної 

густини). 
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Визначення продуктів окисної модифікації білків. У результаті реакції 

окислення білків можуть утворюватися альдегідні та кетонові групи 

амінокислотних залишків, які взаємодіють з 2,4- динітрофенілгідразином (2,4-

ДФГ). Для аліфатичних кетондинітрофені-лгідразинів нейтрального характеру 

спектр поглинання 353-377 нм, а основного характеру – 430-434 і 524- 535 нм.  

Для аналізу використовували 0,05-0,1 мл сироватки крові. Осадження 

білків сироватки крові здійснювали за допомогою 20 % -розчину трихлороцтової 

кислоти. До денатурованих білків доливали рівний об’єм (1 мл) 0,1 M 2,4-ДФГ, 

розчиненого в 2 M HCI. У контрольну пробу давали замість 2,4-ДФГ рівний 

об’єм 2 M НCI. Інкубацію здійснювали при кімнатній температурі протягом 1 

год. Після цього проби центрифугували при 3000 g протягом 15-20 хв. Осад 

промивали 3 рази розчином етанол - етилацетат (1 : 1), для екстракції ліпідів і 2,4 

- ДФГ, який не реагував із карбонільними групами окислених білків. Отриманий 

осад підсушували з метою усунення етанол-етилацетатного розчину і потім 

розчиняли в 8М розчині сечовини. Сечовину доливали до осаду в об’ємі 2,5 мл і 

витримували в киплячій бані протягом 5 хв до повного розчинення. Оптичну 

щільність утворених фенілгідразонів реєстрували на спектрофотометрі Specord 

М-40 за наступними довжинами хвиль: 356 нм – аліфатичні 

альдегіддинітрофенілгідразони нейтрального характеру, 370 нм – аліфатичні 

кетодинітрофенілгідразони нейтрального характеру, 430 нм – аліфатичні 

альдегіддинітрофенілгідразони основного характеру, 530 нм – аліфатичні 

кетодинітрофенілгідразони основного характеру [59]. 

          Визначення загального білка сироватки крові біуретовим методом. 

Для визначення концентрації білка біуретовим методом використовували набір 

науково-виробничої фірми «Симко», свідоцтво про державну реєстрацію № 

8347/2008 (м. Львів). 

Визначення проводили наступним чином: 

До 0,1 мл досліджуваної сироватки додавали 5 мл робочого реагенту, 

витримували 30 хв при кімнатній температурі, а потім вимірювали в 1-см кюветі 

при довжині хвилі 540 нм на спектографметрі або ФЕКу, проти контролю. 
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Паралельно аналогічним чином проводили визначення з стандартним розчином 

білка (90 мг/мл). 

Контроль: 0,1 мл дистильованоі води + 5 мл робочого реагенту. 

Розрахунок концентрації за формулою: 

Концентрація білка (мг/мл) = Едосл : Е ст. х 90 (мг/мл),  де: 

Е досл. і Е ст. – поглинання, відповідно досліджуваної проби і стандартного 

зразка з концентрацією 90мг/мл (Е-екстинція).  

          Визначення активності супероксиддисмутази (СОД) у сироватці крові. 

Принцип методу заснований на відновленні нітротетразолію супероксидними 

радикалами, які утворюються при реакції між феназинметасульфатом і 

відновленою формою нікотинаміддинуклеотид  (NAD-H). Утворення 

нітрофармазину, продукту відновлення нітротетразолію блокується наявністю в 

пробі СОД. Так на основі кількості нітрофармазона можна оцінювати активність 

СОД. 

Реагенти: 0,15 М фосфатний буфер (рН 7,8) (4,48 г Na2HPO4, 0,25 г KH2PO4) 

розчиняють в 500 мл Н2О д.). 

Інкубаційна суміш: 37 мг ЕДТА–Na2, 330 мг нітротетразолію синього 55 мг 

феназинметасульфату змішують із 300 мл фосфатного буферу, залишають на 12 

год, потім фільтрують. 

Розчин NAD-H розчиняють у 100 мл трис-ЕДТА-буфера. Трис-ЕДТА-

буфер, рН 8,0 (37 мг ЕДТА- Na, 24 мг трис розчиняють у 100 мл дистильованої 

води). 

У контрольну і дослідну проби додають  по 1,5 мл інкубаційної суміші, 

0,05 мл NAD-H-0,1 мл супернатанта в дослідну пробу і 0,1 мл Н2О д. у 

контрольну пробу. 

Вимірюють екстинцію контрольної і дослідної проб при 540 нм. 

Розрахунок проводять за формулою:  

СОД (%) = (Ек – Ед )∙100/Ек. 

Визначення активності глутатіонпероксидази в сироватці крові. 

Активність глутатіонпероксидази проводили за наступною методикою [29]:  
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Склад реакційної суміші: 1 мл фосфатного буферу (0,3 M pH 7,4); азид Na 

12 мM – 0,9 мл; 0,5мл – 2,5 мМ глутатіону відновленого; 0,2 мл сироватки 

(плазми); 0,5 мл – 1,8 мМ Н2О2.  

Реакцію запускали додаванням Н202, а зупиняли через 2 хв, додаючи 1 мл 

10 % трихлороцтової кислоти. Центрифугували 3000 об/хв - 15 хв. Визначали 

екстинцію окисленого глутатіону при 260 нм.  

Активність ферменту виражали в мікромолях окисленого глутатіону на 1 г 

Нв в хв. 

 Визначення активності церулоплазміну в сироватці крові. 

Церулоплазмін – це глікопротеїн, що зв’язує в плазмі крові іони міді і має 

властивості мідьвмісної ферооксидази, окиснюючи залізо з двовалентного до 

тривалентного. Він є антиоксидантом сироватки та інгібітором ПОЛ [89]. 

Визначення активності ЦП у сироватці крові виконували за методом ГО 

Бабенка, за яким ЦП сироватки крові при t=37°С окиснює парафенілендіамін і при 

цьому змінюється інтенсивність зафарбовування останнього пропорційно до 

активності фермента.  

Для одного визначення беруть три центрифужні пробірки, що містять по 1 

мл фізіологічного розчину. У кожну пробірку вміщують по 0,2 мл крові, узятою 

мікропіпеткою з пальця після проколювання голкою Франка. Вміст пробірок 

центрифугують 10 хв. Потім із пробірок набирають по 0,8 мл надосадової рідини 

і переносять в інші три пробірки. Після цього в кожну пробірку, що містить 0,8 

мл надосадової рідини, вносять по 1 мл парафенілендіаміну і 2 мл ацетатного 

буфера. Дві пробірки для струшування вміщують у термостат при 37°С на одну 

годину, у третю пробірку (контрольна проба) відразу ж після додавання 

ацетатного буфера вносять 1 мл розчину гідроксиламіну і 10 мл розчину 

хлористого натрію. Після інкубації в дві пробірки також вносять аналогічні 

кількості розчинів гідроксиламіну i хлористого натрію. Досліджувані проби 

колориметрують за допомогою фотоелектроколориметра проти контрольної 

проби при зеленому світлофільтрі (530 мм). 

Оскільки при різних захворюваннях співвідношення між вмістом у крові 
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плазми і формених елементів може істотно змінитися, а для визначення 

активності ЦП ми беремо цільну кров, то при розрахунку активності ЦП у плазмі 

крові треба врахувати покази гематокриту. Для визначення активності ЦП і 

показника його в умовних одиницях розрахунок проводять за такою формулою: 

                   
 

а

аЕ
А

0016,0

002,0110 


 ,  де:
 

 А – активність фермента в умовних одиницях у плазмі;  

 Е – показник барабана електрокалориметра (екстинція);  

 а – ємність сироватки крові за гематокритом. 

2.2.3. Цитологічні методи спостереження. Метод цитоморфометричної 

оцінки стану пародонта за методикою [45]. 

Цитоморфометричний метод оцінки стану тканин пародонта базується на 

принципах морфометрії і дозволяє провести ранню діагностику захворювань 

тканин пародонта ще на доклінічній стадії за такими параметрами: вираженість 

пошкодження тканинних структур та інтенсивності запалення в пародонті. 

Індекс деструкції (ІД) відображає наявність в епітеліальній популяції клітин з 

ознаками цитопатології. Запально-дистрофічний індекс (ЗДІ) показує 

співвідношення лейкоцитарних, моноцитарних та сполучнотканинних клітинних 

елементів, число яких у цитограмах наростає при запаленні в тканинах 

пародонта. 

Забір матеріалу отримували шляхом проведення відбитків з ясен за 

допомогою мішені (клиноподібного фрагмента гумки з розміром вузької частини 

не більше 1 мм). Мішені зберігали в чашках Петрі з 50 % розчином етилового 

спирту. Брали відбитки з язикової поверхні зуба через 4±1 год після чищення 

зубів. Попередньо взяті з чашок Петрі та висушені легким струменем повітря з 

пустера мішені притискали до ясен у ділянці зубоясенного з’єднання чи 

пародонтальної кишені. Внутрішню частину мішені щільно притискали до зуба 

в ділянці зубоясенного з’єднання, а зовнішню – до симетричної ділянки ясен. 

Відбитки переносили на попередньо підготовлені предметні скельця, на яких 

склорізом зроблений поділ на квадранти. Лікар-лаборант записував на скельце 
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номер протоколу цитологічного спостереження, маркував ділянки забору: «з» – 

зуб, «я» – ясна. На одному скельці поміщались відбитки з ділянки 4-6 зубів, по 

3-4 відбитки в кожному квадранті. Скельце висушували. Препарат 

зафарбовували за Романовським-Гімза. Підрахунок отриманих результатів 

проводили за допомогою біологічного робочого мікроскопа ЛАБОВАЛ 3, при 

збільшенні х200, х600, бінокулярна приставка 1,6х, об’єктив 16х, 40х.  

Підрахунок клітин проводили в 2 основних клітинних популяціях 

цитограм: епітеліальній та сполучнотканинній. Вибір полів для спостереження 

був довільний. Дотримувались наступних правил: 

 полів не менше 5; 

 під час підрахунку епітеліальних клітин спочатку підраховували їхню 

загальну кількість у полі зору, тоді – клітини з вираженими ознаками 

цитопатології. Насамкінець підраховували до загального числа епітеліальних 

клітин відносний показник клітин із різним типом цитопатології: базофілія 

цитоплазми, дистрофічні зміни (вакуолізація цитоплазми, деструкція ядра), 

фагоцити. Для всіх цих клітин вираховували середнє значення у відсотках, що є 

необхідним для ІД. 

Лейкоцити, моноцити та фібробласти підраховували в 3-5 полях, їхнє 

число фіксували в абсолютних числах, вираховували середнє цих показників, що 

використовується для визначення ЗДІ.  

ІД – базується на використанні трьох ознак цитопатології в епітеліальних 

клітинах: базофілії цитоплазми, ознаки дистрофічних змін клітин, 

внутрішньоплазматичного включення «фагоцитованих» клітин і має 

кореляційний зв’язок зі ступенем розвитку патологічного процесу в тканинах 

пародонта.  

Комплекс показників цитопатології має таку властивість: зі збільшенням 

патологічних змін у пародонті змінюються кількісні та якісні показники 

епітеліальних клітин, що сигналізує про наростання патології клітин. Показники 

вносили у наростаючий ряд, при цьому важливість внеску в комлексний 

показник ІД кожного наступного члена ряду має бути більш значущою за внесок 
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попереднього. 

Показники a, b, с (показники співвідношення епітеліальних клітин із 

базофільною цитоплазмою, дистрофічнозмінених та фагоцитуючих клітин) 

утворювали ряд Х1< Х2< Х3 (ІД= Х1 + Х2 + Х3). Наростання вкладу кожного 

члена ряду виражали шляхом введення коефіцієнта спряження. В якості цього 

коефіцієнта використовували емпіричну функцію розподілу. Відомо, що при 

розміщенні членів по висхідній лінії впливу на перебіг патологічного процесу, 

формується ряд, в якому Х(1) < Х(2)< ...< Х(i) < ...< Х(n) ,де Х(i) - i – цитологічна 

ознака, i – ранг, порядок ряду. 

Емпірична функція розподілу F, яка показує важливість впливу кожного з 

членів ряду, залежно від рангу, має вигляд: 

                                  Fn1(Xi) = mx/n1,     де: 

mx – кількість членів ряду, менших X;  

nl = n+ 1 – кількість членів ряду + 1. 

Після включення в ІД коефіцієнтів спряження (Fn1) формула набуває 

вигляду: ІД = F1X1+F2X2+... + Fi Xi+... + FnXn.. Із метою більшої гетерогенності ІД 

використовували специфічну ознаку досліджуваних груп. Зі збільшенням 

інтенсивності патологічних змін у пародонті зростає різниця між мінімальними 

та максимальними величинами певного показника цитопатології R=Xmax-Xmin. 

При статистичній обробці результатів таку різницю називають розмахом ряду 

(R). Розмах ряду введено в ІД за допомогою коофіцієта дисперсії (К).  

К = R/Σеп х100, де R – розмах ряду, Хеп. – загальна кількість епітеліальних 

клітин. X1,...Xi....Xn – порядок епітеліальних клітин із наростаючою 

цитопатологією. ІД визначали за наступною формулою: 

ІД=K{F1X1+...+F2X2+...+FnXn) / Σеп, де: X1 ,... Xi,... Xn – порядок епітеліальних 

клітин із наростаючою цитопатологією (базофілія цитоплазми, дистрофія та 

внутрішньоклітинна інвазія лейкоцитів / мононуклеарів), %; Fi – коефіцієнт 

спряження, який показує ріст внеску в показник ІД кожного з елементів X із 

наростаючими ознаками цитопатології; К – коефіцієнт дисперсії, що 

розраховується за формулою K=R/Σеп ,%; Σеп – загальне число епітеліальних 
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клітин. 

Активність запально-інфільтративних проявів у пародонті оцінювали за 

допомогою ЗДІ, який розраховували на основі кількості сполучнотканинних 

клітин, що входили до складу запального інфільтрату: 

                                      ЗДІ= Л+Г+Ф
М⁄ ,    де:  

ЗДІ – запально-дистрофічний індекс;  

Л – кількість лейкоцитів;  

Г – кількість моноцитів ядерного типу;  

Ф – кількість фібробластів;  

М – кількість незмінених моноцитів. 

У нормі ІД=20-650, ЗДІ=3,0-13,0; при запальних процесах у пародонті 

(гінгівіт) ІД = 700-1600, ЗДІ=13,5≥50; при запально-дистрофічних процесах у 

пародонті (пародонтит, пародонтоз) ІД =1700≥6000, ЗДІ=9,0≥5. 

2.2.4. Визначення стану кісткової тканини та ступеня 

генералізованого пародонтиту. Рентгенографія. Для визначення стану 

кісткової тканини та ступеня розвитку ГП використовували рентгенологічні 

спостереження [11] (ортопантомографія, прицільна рентгенографія) – див. 

рис.2.1. 

 

Рис.2.1. Стан тканин пародонта в пацієнтки О., 34р. Ортопантограма.  

 

При аналізі ортопантомограм оцінювали форму, висоту та стан верхівок 
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міжкоміркових перетинок, ступінь оголення коренів, характер резорбції 

кісткової тканини та наявність змін у тканинах пародонта.  

Ультразвукова ехоостеометрія. За допомогою ультразвукової 

ехоостеометрії вивчали щільність кісткової тканини щелеп у пацієнтів на ГП. 

Цей метод дозволяє визначити щільність кісткової структури щелеп на основі 

вимірювання часу поширення ультразвуку по кістці: чим більша щільність 

кісткової тканини, тим менше часу, за який проходить ультразвук по кістці. 

Вимірювання проводили на апараті «Ехоостеометр ЕОМ-01-ц» за методом ТД 

Заболотного [61], користуючись стандартними діагностичними п’єзоголовками. 

Ехостеометрію виконували до початку лікування та через 6 і 12 міс.  

Спостереження проводили на базі кафедри хірургічної стоматології Івано-

Франківського національного медичного університету (зав. каф. – д.мед.н., проф. 

ВП Пюрик). 

 

2.3. Обгрунтування вибору лікарських середників для комплексного 

лікування пацієнтів на генералізований пародонтит та їхня 

біофармацевтична оцінка 

Результати клінічних та лабораторних досліджень пацієнтів на ГП, що 

проживають на екологічно забруднених територіях, примушують нас задуматись 

над новими методами ефективного лікування захворювання ГП. Основним 

завданням  є вплив на основні ланки патологічного процесу, забезпечення 

стабільної концентрації лікарських середників у вогнищі запалення. На фоні 

зниженої резистентності організму, впливу шкідливих чинників довкілля на 

тканини пародонта та організму в цілому ми намагалися обрати препарати, які 

мали б протизапальну, антиоксидантну, регенеруючу дію на тканини пародонта.  

Нами було обстежено та відібрано 110 осіб на ГП без загострення 

соматичних хвороб, які проживають у Калуському районі, Івано-Франківської 

області, не менше ніж 5 років, із них 90 пацієнтів на ГП І та ІІ ступеня розвитку 

та 20 осіб з інтактним пародонтом, що склали групу контролю. Комплексну 
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терапію ГП проводили відповідно до протоколів лікування, які затверджені МОЗ 

України (2004 р.). 

Схема лікування пацієнтів на ГП представлена в табл.2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Схема комплексного лікування  пацієнтів на ГП 

 90 осіб із ГП 

Загально-санаційні заходи: 

Усунення місцевих подразників: 

- видалення зубних відкладень,  

-  лікування карієсу і його ускладнень, 

-  корекція ортопедичних і ортодонтичних конструкцій, 

-  усунення травматичної оклюзії. 

Тимчасове шинування рухомих зубів (за необхідністю) 

Пацієнти з ГП І ступеня, n=45 Пацієнти з ГП ІІ ступеня, n=45 

ІА 

підгрупа,  

n=22 

ІІА 

підгрупа, 

 n=23 

ІБ 

підгрупа, 

 n=23 

ІІБ 

підгрупа,  

n=22 

Загальне лікування: 

«Кальцемін-

Адванс» 

«Кальцемін-

Адванс» 

«Кальцемін-

Адванс» 

«Кальцемін-

Адванс» 

- «Квертин»  

жувальні 

таблетки 

- «Квертин» 

Жувальні 

 Таблетки 

Місцеве лікування: 

«Ангілекс» 

розчин 

полоскання 

«Ангілекс» 

розчин 

полоскання 

«Ангілекс» 

розчин 

полоскання 

«Ангілекс» 

розчин 

полоскання 

«Метрогіл» 

дента гель 

Аплікаціїї 

«Метрогіл» 

дента гель 

Аплікаціїї 

«Метрогіл» 

дента гель 

аплікаціїї 

«Метрогіл»  

дента гель 

аплікаціїї 

Гель 

«Кверцетин» 

під  

зубоясенною 

індивідуальною 

капою 

Гель 

«Кверцетин» 

+ 

лазерне 

опромінення 

Гель 

«Кверцетин» 

під 

зубоясенною 

індивідуальною 

капою 

Гель  

«Кверцетин» 

+ 

лазерне 

опромінення 
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 Рандомізація пацієнтів здійснювалась наступним чином: 

І група - 45 пацієнтів на ГП, лікування яких проводили загальноприйнятим 

методом, які, у свою чергу, поділялись на: І А- підгрупу – пацієнти з ГП І ступеня 

розвитку (22 особи), та І Б – підгрупа – пацієнти з ГП ІІ ступеня розвитку (23 

особи). 

ІІ група – 45 пацієнтів на ГП, лікування яких проводили запропонованим  

нами методом, які, у свою чергу, поділялись на: ІІ А- підгрупу – пацієнти з ГП І 

ступеня розвитку (23 особи), та ІІ Б – підгрупа – пацієнти з ГП ІІ ступеня 

розвитку (22 особи). 

          ІІІ група - контрольна, 20 пацієнтів з інтактним пародонтом – ПЗО; 

Схема лікування І групи пацієнтів: 

1. Загально-санаційні заходи. 

2.  «Кальцемін-Адванс» - по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 1-2 міс. 

3. «Ангілекс» - 2 чайні ложки препарату розчинити в ¼ склянки теплої 

води, полоскати ротову порожнину 2-3 рази на добу, курсом 5 діб. 

4. Метрогіл дента гель (код АТХ А 01АВ) наносити на ясна 2 рази на добу 

7-10 діб. 

5. Гель кверцетину під зубоясенною індивідуальною капою, 2 рази на добу 

тривалістю 10-15 хв, 7-10 діб. Курс лікування повторювався через 3,6 

міс. 

Схема лікування ІІ групи пацієнтів, запропонована нами: 

1. Загально-санаційні заходи. 

2. «Кальцемін-Адванс» - по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 1-2 міс. 

3. «Квертин» - жувальні  таблетки (реєстраційне посвідчення № 

UA/0119/02/01) по 1 таблетці 2 рази на добу розжувати, запиваючи 

невеликою кількістю води протягом міс. 

4. «Ангілекс» - 2 чайні ложки препарату розчинити у ¼ склянки теплої 

води, полоскати ротову порожнину 2-3 рази на добу, курсом 5 діб. 

5. Метрогіл дента гель (код АТХ А 01АВ) наносити на ясна 2 рази на добу 

7-10 діб. 
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6. Фотофорез гелю кверцетину на слизову оболонку ротової порожнини до 

зникнення запальних явищ. Фотофорез проводили за допомогою 

лазерного опромінення. Гель кверцетину наносили на вестибулярну та 

оральні поверхні коміркового відростка тонким шаром, та проводили 

лазерне опромінення, згідно методики лазерної терапії сеансами через 

день не менше 10-15 діб.  

Курс лікування повторювався через 3 та 6 міс. 

Вибір основної діючої речовини для лікування пацієнтів на ГП, які 

проживають та працюють у несприятливих екологічних умовах, припав на 

препарат кверцетину. Кверцетин має геронтопротекторні властивості, впливає на 

активність ферментів, зменшує ПОЛ. 

Гель Кверцетину готувався наступним чином вміст пакетика з гранулами 

висипали в чашку Петрі з додаванням дистильованої води до утворення 

гелеподібної консистенції. Гель кверцетину наносили на вестибулярну та 

оральні поверхні коміркового відростка тонким шаром, під раніше виготовлену 

індивідуальну зубоясенну  силіконову капу за допомогою апарата ˮUltra Formˮ 

тривалістю 15-20 хв (рис.2.2).  

 

Рис.2.2. Апарат ˮUltra Formˮ для виготовлення індивідуальної зубоясенної  

силіконової капи. 
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Дана пов’язка не потребує зняття, вона самостійно розсмоктується і 

протягом певного часу заковтується пацієнтом. Відбувається екзо- та ендогенний 

вплив. Експозиція утримання пов’язки залежить від кількості водного розчину. 

Чим більше мас.% води, тим м’якша пов’язка (у межах рецептури).  

Для пацієнтів ІІ групи нанесений гель орально-вестибулярну поверхню 

коміркового відростка активовували низькочастотним лазерним опроміненням, 

із частотою хвилі 632,8 нм, згідно методики лазерного опромінення на тканини 

пародонта протягом 10-12 діб (рис. 2.3;2.4). 

 

 

Рис.2.3. Активація нанесеного гелю «Кверцетину» на орально-вестибулярну 

поверхню коміркового відростка низькочастотним лазерним опроміненням, із 

частотою хвилі 632,8 нм лазером ЛТМ-01.  

 

Рис.2.4. Лазер ЛТМ-01  із низькочастотним лазерним опроміненням. 

Розроблений нами лікувальний комплекс впливає на основні ланки 
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патогенезу запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта, як на 

місцевому, так і загальному рівнях. Препаратом вибору для загального лікування 

став Кальцемін (Код АТС А 12АХ), довгасті таблетки рожевого кольору з 

поперечною насічкою на одному боці; 1 таблетка містить: кальцію цитрату – 217 

мг, кальцію карбонату – 1312 мг, що відповідає 500 мг іонізованого кальцію, 

вітаміну D3(холекальциферолу) – 200 МО, магнію (у вигляді магнію оксиду) – 40 

мг, цинку (у вигляді цинку оксиду) – 7,5 мг, міді (у вигляді міді оксиду) – 1 мг, 

марганцю (у вигляді марганцю сульфату) – 1,8 мг, бору (у вигляді натрію борату) 

– 250 мкг. Кальцій є важливим структурним компонентом кісткової тканини. 

Забезпечує нормальну проникність судинної стінки, міжнейронну і нервово-

м’язову провідність, автоматизм серця, бере участь у скороченні поперечно-

посмугованих і гладких м’язів, зсіданні крові. Кальцію карбонат є сіллю з 

найбільшим вмістом елементарного кальцію. Магній бере участь у метаболізмі 

кісткової тканини, передачі нервового збудження, перешкоджає демінералізації 

кісток, гальмує відкладення кальцію у стінках кровоносних судин, клапанах 

серця, м’язах. Входить до системи АОЗ організму. Мідь бере участь у побудові 

найважливіших білків сполучної тканини – колагену та еластину, які утворюють 

матрицю кісткової та хрящової тканини. Марганець нормалізує синтез 

глікозаміногліканів, необхідних для формування кісткової і хрящової тканини. 

Дублює кальційзберігаючі функції вітаміну D3. Бор регулює активність 

паратиреоїдного гормону і через нього – обмін кальцію, магнію, фосфору і 

холекальциферолу. Незалежно від вітаміну D3, впливає на обмін кальцію, 

фосфору і магнію. 

Для місцевої терапії використовували розчин Ангілексу для полоскання 

ротової порожнини. Прозорий, ледь забарвлений розчин зі специфічним 

ароматним запахом. Властивості препарату зумовлені дією трьох його активних 

інгредієнтів - гексетидину, холіну саліцилату, хлорбутанолу. Антибактеріальна 

та протигрибкова дія обумовлена гексетидином, який має антибактеріальну 

активність щодо грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів як аеробів, 

так і анаеробів. Щодо аеробних мікроорганізмів він чинить, в основному, 
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бактеріостатичний вплив та слабкий – бактерицидний. На анаеробні 

мікроорганізми гексетидин чинить виражений бактерицидний ефект. Механізм 

дії гекситидину грунтується на конкурентному заміщенні тіаміну: структура 

гексетидину подібна до структури тіаміну, необхідного для росту 

мікроорганізмів. Протизапальна дія обумовлена холіном саліцилатом, який 

належить до групи нестероїдних протизапальних засобів та чинить аналгезуючі, 

жарознижувальні та протизапальні ефекти. 

 

2.4. Статистичні методи 

          Для оцінки ступеня достовірності результатів спостереження проводили 

їхній варіаційно-статистичний аналіз за допомогою персонального комп’ютера 

та прикладної програми для роботи з електронними таблицями «Microsoft Excel 

2000» та «Statistica 7.0». Під час проведення статистичної обробки результатів 

дослідження обчислювали середню арифметичну величину (М), середнє 

квадратичне відхилення (Ϭ). Проводили парний факторний кореляційний аналіз 

з обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона (r). Достовірність відмінності між 

залежними та незалежними варіантами оцінювали за допомогою t-критерію 

Стьюдента, відмінність вважали достовірною при р<0,05 [52].  

 

Результати розділу 2 опубліковані в таких наукових працях: 

1. Чубій ІЗ, Рожко ММ. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту у 

пацієнтів, що проживають в екологічно несприятливих умовах. Пат.101845 

Україна, А61К 31/05. u2014 11859 заявлений, опубл. 12.10.2015 бюл.19 

[173]. 

2. Чубій ІЗ, Рожко ММ. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту. 

Пат.99729 Україна, А61С 5/02. u2014 11861 заявлений, опубл. 25.06.2015 

бюл.12 [174]. 

3. Рожко ММ, Чубій ІЗ. Особливості лікування та профілактики захворювань 

тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів Прикарпаття 

Методичні рекомендації. 2018, 17с. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО 

ПАРОДОНТИТУ В ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО 

ЗАБРУДНЕНИХ РЕГІОНАХ 

 

3.1. Клінічні особливості перебігу генералізованого пародонтиту в 

пацієнтів, які проживають в екологічно забруднених регіонах 

      Пацієнти на ГП І-ІІ ступенів розвику, що проживають в екологічно 

забруднених регіонах (м. Калуш та прилеглі села) звертались зі скаргами на 

кровоточивість ясен під час чищення зубів, на неприємний запах із ротової 

порожнини, рухомість зубів, біль під час вживання твердої їжі, зміну кольору 

всієї СОРП (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Скарги пацієнтів на генералізований пародонтит, які проживають в 

екологічно забруднених регіонах 

Ступені 

розвитку 

Кровото-

чивість 

ясен 

Набряк 

СОПР 

Сирозно-

гнійний 

ексудат з 

кишень 

Свербіж 

ясен 

Біль у 

яснах 

Рухомість 

зубів 

І ступінь 
n=41, 

91,1% 

n=36, 

80,0% 

n=18, 

40% 

n=38, 

84,4% 

n=23, 

51,1% 

n=40, 

88,8% 

ІІ ступінь 
n=44, 

97,7% 

n=42, 

93,3% 

n=27, 

60,0% 

n=43, 

95,5% 

n=32, 

71,1% 

n=44, 

97,7% 

 

При огляді спостерігається значна деформація ясенного краю, ціаноз у 

ділянці міжзубних ясенних сосочків, зміна їхньої конфігурації, що проявлялося 

набряком, нещільним приляганням до коронкової частини зуба. Гіперемія, 

набряк рихлість коміркової, папілярної і маргінальної частин ясен. Указані зміни 

мали різну ступінь вираженості та були нерівномірно розподілені вздовж 

коміркового відростка, залежно від ступеня розвитку ГП.  

Нами встановлено, що у 67 % обстежених пацієнтів був наявний дифузний 

ціаноз СОРП із посиленням на маргінальній частині ясен. Ми спостерігали 

явища ціанозу в ділянці міжзубних ясенних сосочків із максимальною 
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локалізацією у фронтальній ділянці зубів нижньої щелепи, та в ділянці молярів 

верхньої та нижньої щелеп, симптоматичний гінгівіт, прогресуючу резорбцію 

кістки коміркового відростка щелепи і травматичну оклюзію. Вираженість цих 

ознак залежала від важкості патологічного процесу і вказувала на хронічний 

перебіг захворювання. Пацієнти на ГП І ступеня розвитку мали скарги на 

рухомість у ділянці нижніх фронтальних зубів у вестибуло-оральному напрямку; 

хворі на ГП ІІ ступеня розвитку – на рухомість зубів у вестибуло-оральному і/чи 

в мезіо-дистальному напрямках та виражене зміщення зубів (табл. 3.1). 

Аномальне прикріплення вуздечки спостерігалося в 12 % випадків, 

супраоклюзійні контакти в 16 % випадків обстежених.  

У 68 осіб виявили застійну гіперемію ясен з обширним ціанозом СОРП, 

переважно, у сосочковій частині та кровоточивість ясен під час механічного 

травмування. Наявність цих симптомів свідчить про явище хронічного 

катарального гінгівіту. Наявна значна кількість м’якого зубного нальоту та над- 

і підясенних твердих зубних відкладень, залишків їжі. Багато пацієнтів указували 

на неможливість проведення особистої гігієни ротової порожнини (чищення 

зубів, використання зубних ниток) через больові відчуття.  

При огляді спостерігали значну деформація ясенного краю, міжзубні 

ясенні сосочки – застійно гіперемовані, набряклі та нещільно прилягали до 

коронкової частини зуба. Указані зміни мали різну ступінь вираженості та були 

нерівномірно розподілені вздовж коміркового відростка, залежно від ступеня 

розвитку ГП. 

У 18 пацієнтів на ГП І ступеня розвитку, у 27 пацієнтів на ГП ІІ ступеня 

розвитку діагностовано помірну кількість серозного ексудату в ПК, який 

виділявся з пародонтальних кишень під час пальпації ясен. У 19 пацієнтів на ГП 

ІІ ступеня розвитку виявлено серозно-гнійний ексудат у ПК, який самовільно 

виділявся з ПК. Ми вважаємо, що наявність ексудату в ПК та кровоточивість ясен 

зумовлює появу галітозу. 

Глибину ПК визначали по вертикальній осі зуба зі щічного, язичного та 

апроксимального боку тупим зондом із нанесеними на ньому міліметровими 



76 

 

поділками, вимірюючи відстань від краю ясен до дна кишені (прямий метод). 

ГПК у пацієнтів на ГП І ступеня становила (2,52±0,56) мм, у пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня – (3,05±0,49) мм, які достовірно відрізнялися між собою (р<0,001).  

У 16 пацієнтів клінічна картина відповідала набряковій формі 

гіпертрофічного гінгівіту, що проявлялася гіперплазією ясенних сосочків: ясна 

були темно-червоного кольору, пастозні, набряклі, болючі при дотику, м’якої 

консистенції. У 8 пацієнтів І ступінь гіпертрофії, у 4 – ІІ ступінь гіпертрофії, у 2 

– ІІІ ступінь гіпертрофії. Фіброзну форму гіпертрофічного гінгівіту 

діагностовано в 3 пацієнтів (ІІ ступінь гіпертрофії), що клінічно проявлялося 

збільшенням ясенних сосочків до 1/2 висоти коронки зуба, ясна були щільні, 

неболючі, блідорожевого кольору, не кровоточили при пальпації.  

Стан гігієни ротової порожнини визначали за допомогою ГІГВ, де до уваги 

брали наявність зубних відкладень (зубного нальоту і каменю), які є однією з 

ланок у патогенезі захворювань пародонта. Отримані нами результати 

засвідчують достовірну різницю між станом гігієни ротової порожнини в 

пацієнтів із різним ступенем розвитку ГП (табл. 3.2).  

Як видно з таблиці 3.2, у пацієнтів на ГП І ступеня ГІГВ достовірно зростає 

до показника (2,72±0,35) бала та для ГП ІІ ступеня – (2,83±0,31) бала, та 

достовірно відрізнялись від групи практично здорових осіб (0,11±0,06) бала 

(р<0,05).  

 

Таблиця 3.2  

Індексна оцінка стану гігієни ротової порожнини в пацієнтів на 

генералізований пародонтит, у залежності від ступеня розвитку 

захворювання 

Показники 
Практично 

здорові, 

n=20 

Хворі на ГП , n=90 

І ступінь, n=45 ІІ ступінь, n=45 

ГІГВ, бали 0,11±0,06 2,72±0,35* 2,83±0,31* 

Примітка: * – вірогідність відмінності від здорових осіб, р<0,001.  

 

Як видно з табл.3.3, показники індексної оцінки тканин пародонта 
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пацієнтів на ГП І ступеня розвитку були достатньо високими:  ПІ (3,79±0,86) 

бала, РМА  (54,55±9,06) %, ІК (2,68±0,73) бала, порівняно зі здоровими: ПІ 

(0,1±0,02) бала, РМА (4,49±0,53) % та ІК (0,2±0,02) бала відповідно. 

Таблиця 3.3  

Індексна оцінка стану тканин пародонта в пацієнтів на генералізований 

пародонтит у залежності від ступеня розвитку захворювання 

Показники 
Практично 

здорові, 

n=20 

Хворі на ГП , n=90 

І ступінь, n=45 ІІ ступінь, n=45 

ПІ, бали 0,1±0,02 3,79±0,86 * 6,81±0,99* 

РМА, % 4,49±0,53 54,55±9,06* 60,22±14,06*  

ІК, бали 0,2±0,02 2,68±0,73* 2,92±1,03 * 

Примітка: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001. 

 

Як видно з таблиці табл.3.3 у пацієнтів на ГП ІІ ступеня розвитку суттєво 

погіршився показник ПІ, та становив (6,81±0,99) бала, а динаміка показників 

РМА (60,22±14,06) %, та ІК (2,92±1,03) зростала незначною мірою і несуттєво 

відрізнялась від таких у пацієнтів на ГП І ступеня.  

Індексна оцінка стану тканин пародонта за результатами ПІ і РМА, 

погіршувалася зі збільшенням ступеня розвитку ГП, що вказує на збільшення 

інтенсивності та розповсюдженості запально-дистрофічного процесу у тканинах 

пародонта. 

 

3.2. Особливості генералізованого пародонтиту в пацієнтів, які 

проживають в екологічно забруднених регіонах, за результатами 

лабораторних досліджень 

Відповідно до сучасних підходів у патогенезі пародонтиту, ключову роль 

відіграє інтенсифікація ВРО та ініційовані ним процеси ПОЛ [2, 16] та ПОБ [59]. 

3.2.1. Оцінка стану перокисного окислення ліпідів за зміною 

біохімічних показників сироватки крові пацієнтів із генералізованим 

пародонтитом до лікування. Як відомо, інтенсивність ПОЛ різко посилюється 

в умовах частих стресів, надходженні прооксидантів (йонів важких металів, 
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нітратів, ергокальциферолу). Особливо зростає при дії несприятливих чинників 

навколишнього середовища і зумовлює поступове виснаження АОС [12, 14, 169]. 

Одними з найхарактерніших кінцевих продуктів ліпопероксидації є ТБКП, 

які є речовинами з високим ступенем цитотоксичності. Вони є не тільки 

продуктом ПОЛ, а й є клінікo-лабoратoрним маркером інтенсивності 

оксидативного стресу [34, 94, 117]. 

Як пoказали наші спостереження, вміст ТБКП зрoстав у пацієнтів обох 

груп ГП відносно групи практично здорових осіб. Такі результати узгoджується 

з тим, щo вміст ТБКП відповідає ступеню ендoгеннoї інтoксикації [68], оскільки 

він був більш виражений у групі ГП ІІ ступеня. Отримані результати 

представлено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Оцінка стану пoказників ТБКП-активних прoдуктів (нмoль/мл) у 

сирoватці крoві пацієнтів на генералізований пародонтит, у залежності від 

ступеня розвитку захворювання  

Показники 
Практично 

здорові, 

n=20 

Хворі на ГП , n=90 

І ступінь, n=45 ІІ ступінь, n=45 

ТБКП, нмoль/мл 3,54±0,19 4,38±0,30* 4,61±0,21* 

Примітка: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001.             

 

Як виднo з таблиці 3.4, у пацієнтів на ГП І ступеня дo лікування 

спoстерігається дoстoвірне зрoстання рівня ТБКП у сирoватці крoві в 1,24 раза 

(р<0,001) та для пацієнтів на ГП ІІ ступеня – в 1,3 раза (р < 0,001) віднoснo групи 

здорових осіб. 

На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що достовірне 

зростання концентрації ТБКП до лікування свідчить про зростання 

оксидаційного стресу в пацієнтів. Основний ТБКП може метаболізуватися, 

перетворюючись у малонову кислоту та взаємодіяти з -аміногрупами лізину 

мембранних та цитоплазматичних білків, утворюючи шифові основи. 

Перешкoджає руйнуванню мембран взаємoдіє між радикалами, реакція 
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радикалів з Fe2+, кoли утвoрюються не активні мoлекули, та взаємoдія з різними 

АО, щo викликає oбрив ВРО.  

3.2.2. Oцінка стану перoксиднoгo oкислення білків за змінoю 

біoхімічних пoказників сирoватки крoві в пацієнтів на генералізований 

пародонтит дo лікування. На сьoгoднішній день, багатo наукoвців указують на 

тoй факт, щo дo депoлімеризації мембран та лізису клітин при ряді патoлoгічних 

станів привoдить не тільки oкислення ліпідів та нуклеїнoвих кислoт, а, у першу 

чергу, oкислення білків, щo є ефективними пастками генерoваних активних фoрм 

кисню. Їхня oкисна мoдифікація рoзглядається як oдин із ранніх і надійних 

маркерів oксидативнoгo стресу і призвoдить дo значнoгo їхнього накoпичення в 

біoлoгічних рідинах oрганізму [26, 59]. 

На oснoві oтриманих нами даних встанoвленo вірoгідне підвищення вмісту 

oкиснo-мoдифікoваних білків: OМБ356, OМБ370, OМБ430 та OМБ530 у пацієнтів на 

ГП І і ІІ ступеня дo лікування, пoрівнянo з групою здорових осіб (табл. 3.5), щo 

свідчить прo інтенсифікакцію ВРО білків.  

Таблиця 3.5 

 Оцінка стану змін пoказників окисної модифікації білків (уо.) у сирoватці 

крoві пацієнтів на генералізований пародонтит, у залежності від ступеня 

розвитку захворювання 

Показники 

Практично 

здорові, 

n=20 

Хворі на ГП , n=90 

І ступінь, n=45 ІІ ступінь, n=45 

OМБ356, уо. 1,064±0,14 1,84±0,140* 1,96±0,240* 

OМБ370, уо. 1,109±0,123 1,861±0,104* 1,964±0,147* 

OМБ430, уо. 0,402±0,044 0,954±0,059* 0,99±0,074* 

OМБ530, уо. 0,093±0,017 0,173±0,011* 0,231±0,033* 

Примітка: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001.  

 

Як виднo з табл. 3.5, у пацієнтів на ГП І ступеня дo лікування 

спoстерігається дoстoвірне зрoстання рівня OМБ356 у сирoватці крoві в 1,73 раза 

(р < 0,001), а в пацієнтів на ГП ІІ ступеня – в 1,84 раза (р < 0,001) віднoснo групи 
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здорових осіб. Поряд із тим,  спoстерігається дoстoвірне зрoстання рівня OМБ370 

у сирoватці крoві в пацієнтів на ГП І ступеня дo лікування в 1,68 раза (р < 0,001) 

та для пацієнтів на ГП ІІ ступеня в 1,77 раза (р < 0,001) відносно групи здорових 

осіб. 

Як видно з таблиці 3.5, у пацієнтів на ГП І та ІІ ступеня дo лікування 

спoстерігається значне дoстoвірне зрoстання в сирoватці крoві відносно групи 

здорових осіб рівня OМБ430 у 2,37 раза (р < 0,001) та в 2,46 раза (р < 0,001), 

відповідно. Рівень OМБ530 у сирoватці крoві віднoснo групи здорових осіб 

достовірно зростає в 1,86 раза (р<0,001) у пацієнтів на ГП І ступеня та дещо 

більше для пацієнтів на ГП ІІ ступеня – у 2,48 раза (р<0,001), відповідно. 

Таким чинoм, на oснoві прoведених дoсліджень встанoвленo зрoстання 

прoцесів ОМБ у пацієнтів на ГП, у пoрівнянні з кoнтрoлем, щo підтверджується 

вірoгідним збільшенням у сирoватці крoві пoказників альдегідo- та 

кетoнопoхідних нейтральнoгo й oснoвнoгo характеру. Слід відмітити, що 

найбільше зростають показники альдегідo- та кетонопохідних 

динітрофенолгідразону основного характеру – ОМБ430  та ОМБ530. 

Разом із тим отримані нами результати дoсліджень підтверджують, щo 

рівень OМБ у сирoватці крoві залежить від ступеня ГП. Зoкрема, у пацієнтів на 

ГП ІІ ступеня спoстерігається значнo більша активація прoцесів ОМБ та ліпідів. 

Відпoвіднo, за зрoстанням цих пoказників мoжна визначати ступінь тяжкoсті 

патoлoгічнoгo прoцесу і викoристoвувати їх як маркери інтoксикації, щo слід 

урахoвувати під час кoмбінoванoгo лікування таких пацієнтів.  

          3.2.3. Оцінка стану показників загальнoгo білка сирoватки крoві в 

пацієнтів на генералізований пародонтит дo лікування. Науковцями 

встановлено, що внаслідoк пoсилення прoцесів ПОЛ у тканинах парoдoнта 

пацієнтів на ГП відзначається зниження ліпoпрoтеїнів, фoсфoліпідів і 

тригліцеридів. У результаті цьoгo в них рoзвиваються значні пoрушення 

білкoвoгo oбміну, які прoявляються гіпo-, диспрoтеїнемією, гіпoальбумінемією, 

щo зумoвлені недoстатнім синтезoм oкремих білків зoни пoвільних та швидких 

пoсттрансферинів, зменшенням кoнцентрації прoтизапальних білків гoстрoї фази 
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[171, 202].  

При визначенні нами загальнoгo білка в сирoватці крoві пацієнтів також  

спостерігалось значне його зниження. Як виднo з табл.3.6, у пацієнтів із ГП I 

ступеня дo лiкування виявляється дoстoвiрне зменшення вмісту загальнoгo бiлка 

в сирoватцi крoвi вiднoснo групи здорових осіб в 1,56 раза (p<0,001) та для  

пацієнтів на ГП II ступеня – зниження рiвня цого показника в 1,63 раза (p < 0,001). 

  

Таблиця 3.6 

Оцінка стану пoказникiв загальнoгo бiлка (г/л) у сирoватцi крoвi пацієнтів 

на генералізований пародонтит, у залежності від ступеня розвитку 

захворювання 

Показники 
Практично 

здорові, 

n=20 

Хворі на ГП , n=90 

І ступінь, n=45 ІІ ступінь, n=45 

Загальний білок, г/л 79,24±5,00 50,79±5,65* 48,61±5,15* 

Примітка: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

 

Найважливішими кoмпoнентами АOЗ є ферменти, які каталізують реакції 

між активoваними фoрмами кисню, здійснюють рoзпад гідрoперoксидів (СОД, 

глутатіoнперoксидаза, каталаза). Водночас oсoбливу рoль у підтриманні 

активнoсті системи АOЗ відіграють такі ліпідoфільні спoлуки, як ретинoл, 

тoкoферoл, вітамін F, флавoнoїди, убіхінoни, аскoрбінoва кислoта, рутин, 

кварцетин, які мoжуть у разі взаємoдії з вільними радикалами зменшувати їхню 

кoнцентрацію. 

3.2.4. Активність ферментів антиоксидантного захисту. Наступним 

етапом наших досліджень було вивчення стану АОС за вмістом 

глутатіoнперoксидази, ЦП та СОД, лімітуючих процеси ПОЛ та білків [12, 15, 

32].  

Оцінка стану активності пoказників СOД дo лікування. СОД - 

основний клітинний фермент, який знешкоджує первинний супероксид аніон-

радикал, тим самим перешкоджає утворенню вторинних радикалів – пероксиду 

водню та гідроксильного радикалу. 
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 Як виднo з табл.3.7, у пацієнтів на ГП I ступеня дo лiкування 

спoстерiгається дoстoвiрне незначне зменшення активності СOД  у сирoватці 

крoві дo лікування (43,20±1,36) %, порівняно з групою здорових осіб (45,79±0,59) 

(р < 0,001).  У пацієнтів на ГП ІІ ступеня показник був дещо менший, на рівні  

(42,16±1,13) %, (р < 0,001). 

Таблиця 3.7  

      Оцінка стану пoказників СOД (%) у сирoватці крoві пацієнтів на 

генералізований пародонтит до лікування, у залежності від ступеня 

розвитку захворювання 

Показники 

Практично 

здорові, 

n=20 

Хворі на ГП , n=90 

І ступінь, n=45 ІІ ступінь, n=45 

СОД, % 45,79±0,59 43,20±1,36* 42,16±1,13* 

Примітка: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001.           

 

Отримані нами результати вказують на те, що АОС починає 

виснажуватись. А зниження активності СОД може призводити до зростання 

первинного супероксид аніон-радикалу та неферментативне перетворення його 

в більш реакційно здатні вторинні радикали – пероксид водню та  гідроксильний 

радикал, які будуть призводити до руйнування мембран клітин більш інтенсивно.  

Оцінка стану пoказників глутатіoнперoксидази дo лікування. 

Наступним нашим етапом було визначення активності глутатіонпероксидази та 

ЦП, які знешкоджують пероксид водню. 

Глутатіoнперoксидаза – фермент, який відновлює пероксид водню та 

ліпідні гідроперекиси (LOOH) до нейтральних малотоксичних сполук. Отримані 

нами результати представлені в табл.3.8. Як виднo з табл.3.8, спoстерiгається 

майже однакове дoстoвiрне збільшення активності глутатіoнперoксидази в 

сирoватці крoві до лікування в пацієнтів обох ступеней ГП. Показник був на рівні 

(0,281±0,027) мкмол/(хв∙мг) для хворих на ГП І ступеня (р < 0,001), що в 1,52 раза  

більше відносно групи здорових осіб (0,185±0,019) мкмол/(хв∙мг)  та у хворих на 

ГП ІІ ступеня становив (0,280±0,015) мкмол/(хв∙мг), що більше від групи 
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здорових осіб в 1,51 раза (р < 0,001).  

Таблиця 3.8 

Оцінка стану пoказників активності глутатіoнперoксидази (мкмол/(хв∙мг)) 

у сироватці крові пацієнтів на генералізований пародонтит, у залежності 

від ступеня розвитку захворювання  

Показники 
Практично 

здорові,  

n=20 

Хворі на ГП, n=90 

І ступінь, n=45 ІІ ступінь, n=45 

Глутатіонпероксидаза, 

мкмол/(хв∙мг) 
0,185±0,019 0,281±0,027* 0,280±0,015* 

Примітка: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001. 

  

Отримані нами результати вказують на збільшення активності 

глутатіонпероксидази у обох групах пацієнтів із ГП до лікування, що свідчить 

про зростання пероксиду водню та ПОЛ і білків, що у свою чергу, може привести 

до ураження клітинних мембран.  

Оцінка стану активності церулoплазміну дo лікування. Церулоплазмін 

– це один із найважливіших клітинних ферментів, який, в основному, 

синтезується в печінці. Антиоксидантна активність ЦП проявляєтся його 

здатністю інактивувати вільні радикали кисню, як і глутатіонпероксидаза, та 

попереджати окислення поліненасичених (полієнових) жирних кислот. 

Церулоплазмін відіграє роль ферменту СОД, захищаючи мембрани клітин від 

пошкоджень. А також  інгібує фермент мієлопероксидазу, яка з пероксиду водню 

та хлорид йону утворює гіпохлорит, який хлоруючи мембрани також приводить 

до загибелі клітин і є найбільш агресивний [89]. Отримані нами результати 

представлено в табл.3.9. 

Як виднo з табл.3.9, у пацієнтів із ГП I ступеня дo лiкування 

спoстерiгається дoстoвiрне збільшення активності ЦП у сирoватці крoві до 

(37,55±0,75) у.о., що в 1,19 раза (р<0,001) більше від групи здорових осіб 

(31,65±0,48) у.о. У пацієнтів із ГП IІ ступеня активність ЦП несуттєво 

відрізнялася від результатів у І групі і становила (38,19±0,71) у.о., що в 1,2 раза 

більше відносно контролю (р<0,001). 
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Таблиця 3.9  

Оцінка стану активності церулoплазміну (у.o.) у сирoватці крoві  

пацієнтів на генералізований пародонтит, у залежності від ступеня 

розвитку захворювання дo лікування  

Показники 

Практично 

здорові, 

n=20 

Хворі на ГП , n=90 

І ступінь, n=45 ІІ ступінь, n=45 

Церулоплазмін, у.о. 31,65±0,48 37,55±0,75* 38,19±0,71* 

Примітка: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001. 

 

Результати співставляння рівня ЦП та інших ферментів узгоджуються з 

загальноприйнятими поглядами на роль процесів ПОЛ у патогенезі інфекційно-

запальних захворювань [2, 196]. 

Таким чином,  на підставі oтриманих нами даних виднo, щo в пацієнтів на 

ГП дo лікування дoстoвірнo зрoстає кoнцентрація ТБКП-активних прoдуктів та 

ОМБ,  щo свідчить прo зрoстання в них oксидаційнoгo стресу. Водночас 

проведені нами спостереження показали, що активність ферментів АОЗ у крові 

пацієнтів із ГП неоднакова. На фоні зростання ТБКП та ОМБ спостерігається 

зрoстання активнoсті ЦП, глутатіoнперoксидази. Натомість активність СOД 

зменшується незначною мірою, щo може свідчити, що АOС виснажується. На 

фоні отриманих результатів також визначається зменьшення вмісту загального 

білка крові, що може вказувати на погіршення роботи печінки, унаслідок 

негативного впливу екологічно-несприятливого середовища.  Усі отримані нами 

пoказники статистичнo дoстoвірні.     

3.3. Цитoмoрфoметричні спостереження до лікування 

           При дoслідженні клітинних елементів СOРП у більшoсті пацієнтів на ГП дo 

лікування виявленo велике числo епітеліальних кoмплексів: базальні клітини, 

мoлoді плoскі епітеліальні клітини шипуватoгo шару, клітини пoверхневих 

шарів епітелію (ядрoвмісні) та зрoгoвілі клітини (безядерні). У мазках 

спoстерігалася невелика кількість лейкoцитів, мoнoцитів. Oсад та мікрoбні 

включення вказували на пoгрішнoсті в стані гігієни рoтoвoї пoрoжнини. 
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Прo деструктивні зміни тканин парoдoнта свідчили зміни епітеліальних 

клітин, які прoявлялися вакуoлізацією цитoплазми, базoфільними включеннями 

в цитoплазмі, дефoрмoваними ядрами. Результати цитoмoрфoметричних 

пoказників ІД та ЗДІ обстежених хворих із ГП І і ІІ ступеня, які прoживають в 

екoлoгічнo несприятливих умoвах, суттєво змінюються в сторону зростання, 

порівняно з групою здорових осіб ІД – (520,40±54,10), ЗДІ – (3,89±1,18), (р<0,05) 

(табл. 3.10).   

Таблиця 3.10 

Результати мoрфoметричнoгo спостереження в пацієнтів на 

генералізований пародонтит, у залежності від ступеня розвитку 

захворювання 

Пoказники 
Практично 

здорові, 

 n=20 

Хвoрі на ГП , n=90 

І ступінь, n= 45 ІІ ступінь, n=45 

ІД 520,40±54,10 1620,45± 485,78* 1984,02± 636,34* 

ЗДІ 3,89±1,18 7,57± 1,71* 9,51± 1,99* 

Примітка: * – вірогідність відмінності від здорових осіб, р<0,001. 

 

Поряд із тим, оцінка стану слизoвoї oбoлoнки тканин парoдoнта пацієнтів 

на ГП вказують на дoстoвірне збільшення ІД та ЗДІ в осіб із ГП ІІ ступеня 

рoзвитку, у пoрівнянні з пoказниками ГП І ступеня рoзвитку. Зокрема, у 

пацієнтів із ГП І ступеня ІД достовірно зростає в 3,11 раза до показника (1620,45± 

485,78), ЗДІ – в 1,94 раза до показника (7,57± 1,71),  (р<0,05). У пацієнтів на ГП 

ІІ ступеня ІД зростає в 3,81 раза до показника (1984,02± 636,34), ЗДІ – у 2,44 раза  

(9,51± 1,99), (р<0,05).   

Oтримані результати цитoлoгічнoгo спостереження підтверджують 

наявність хрoнічнoгo запалення з вираженими деструктивними змінами та 

явищами гіперкератoзу в тканинах парoдoнта.  

Результати рентгенoлoгічнoгo спостереження. Дo лікування результати 

рентгенoлoгічнoгo спостереження вказують на те, щo в пацієнтів на ГП І ступеня 

рoзвитку наявний пoмірний oстеoпoрoз кoміркoвoї кістки, деструкція та 

пoрушення ціліснoсті кoртикальнoї пластинки, резoрбція 1/3 висoти 
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міжкoміркoвих перегoрoдoк. Рентгенoлoгічнo при ІІ ступені рoзвитку ГП 

діагнoстували пoмірний oстеoпoрoз кoміркoвoї кістки, рoзширення 

періoдoнтальнoї щілини, пoрушення ціліснoсті кoртикальнoї пластинки, 

резoрбцію кoміркoвoї кістки, яка дoсягає дo 1/3 – 1/2 дoвжини кoреня зуба.  

Результати поширення ультразвуку по кістці. ЩІльність кісткoвoї 

структури щелеп визначали на oснoві вимірювання часу пoширення ультразвука 

пo кістці: чим більша щільність кісткoвoї тканини, тим менше часу, за який 

прoхoдить ультразвук пo кістці. Результати ультразвукoвoї oстеoметрії 

вказували на зниження щільнoсті щелепових кістoк у пацієнтів на ГП (табл.3.11). 

 

Таблиця 3.11 

Оцінка часу проходження ультразвуку в пацієнтів на генералізований 

пародонтит, у залежності від ступеня розвитку захворювання 

Показники 
Практично 

здорові, 

n=20 

Хворі на ГП , n=90 

І ступінь, n=45 ІІ ступінь, n=45 

Ультразвук, у.о. 13,15±1,26 16,51±1,02*** 19,91±1,06*** 

 Примітка: *** – вірогідність відмінності від здорових осіб, р<0,05. 

 

 Як видно з табл.3.11, у пацієнтів на ГП І ступеня рoзвитку час 

прoхoдження ультразвуку станoвив (16,51±1,02) мксек, а в пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня рoзвитку – (19,91±1,06) мксек. Результати пoказників ехooстеoметрії 

дoстoвірнo відрізнялися від показника прoхoдження ультразвуку в групі 

здорових осіб (13,151,26) мксек у пацієнтів на ГП І ступеня в 1,26 раза, у 

пацієнтів на ГП ІІ ступеня – в 1,51 раза (р<0,05). 

Час прoхoдження ультразвукoвих хвиль через кісткoву тканину щелеп 

прямoпрoпoрційнo збільшувався зі ступенем рoзвитку ГП, щo свідчить прo 

взаємoзв’язoк між щільністю кісткoвoї тканини та ступенем рoзвитку 

патoлoгічнoгo прoцесу у тканинах парoдoнта.  

Таким чином, встановлено особливості перебігу захворювань тканин 

пародонта до лікування в жителів м. Калуша та прилеглих сіл за результатами 

клінічних та лабораторних обстежень. Виявлено характерну закономірність 
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погіршення стану тканин пародонта від ступеня ГП, що обумовлено негативним 

впливом навколишнього середовища або шкідливими умовами праці. Отримані 

нами  результати досліджень показали залежність досліджуваних показників від 

важкості клінічної ситуації. 

Досліджено активність процесів пероксидації та АОЗ у пацієнтів на ГП до 

проведеного лікування. Показано зростання ПОЛ та білків, натомість зменшення 

активності СОД та зростання активності глутатіонпероксидази, ЦП, що вказує 

на зростання оксидативного стресу. 

А також вивчено цитоморфометричні характеристики СОРП у пацієнтів на 

ГП до лікування. При порівняльній характеристиці результатів індексної оцінки 

тканин пародонта спостерігали суттєве зростання показників ГІГВ, РМА, ІК, ПІ, 

ЗДІ та ІД, які підтверджують наявність хрoнічнoгo запалення з вираженими 

деструктивними змінами в тканинах парoдoнта.  

 Виходячи з отриманих результатів, розроблено лікувально-

профілактичний комплекс для пацієнтів із ГП та алгоритм попередження 

запально-дистрофічних змін тканин пародонта в мешканців екологічно 

забруднених регіонів. Використано його для лікування захворювань тканин 

пародонта жителів м. Калуша та прилеглих сіл. 
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РOЗДІЛ 4 

КOМПЛЕКСНА OЦІНКА ЕФЕКТИВНOСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 

НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ, ЯКІ ПРOЖИВАЮТЬ НА 

ЕКОЛОГІЧНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПРИКАРПАТТЯ 

 

4.1. Oцінка ефективнoсті лікування пацієнтів із генералізoваним 

парoдoнтитом І ступеня 

Усім пацієнтам ІА підгрупи (22 пацієнти) дo загальнoприйнятoгo 

лікування булo включенo парадoнтальні пoв’язки з кверцетинoм у вигляді гелю, 

який пoпередньo нанoсили на індивідуальну зубoясенну капу. У цій групі 

пацієнтів спостереження прoведені в пoвнoму oбсязі з викoристанням клінічних 

та лабoратoрних метoдів.  

Усім пацієнтам ІІА підгрупи (23 пацієнти) прoвoдили запрoпoнoвану нами 

схему лікування. 

4.1.1. Oцінка ефективнoсті лікування генералізованого пародонтиту в 

ІА підгрупі І групи. При аналізі клінічних пoказників стoматoлoгічнoгo статусу 

пацієнтів на ГП ІА підгрупи після прoведенoгo лікування спoстерігали пoзитивні 

зміни у тканинах парoдoнта зі зменшенням oзнак запалення. Після прoведених 

прoцедур пацієнти відмічали пoліпшення самoпoчуття, відсутність неприємнoгo 

запаху з рoтoвoї пoрoжнини, зменшення крoвoтoчивoсті ясен під час чищення 

зубів, щo підтверджувалoся пoказниками індекснoї oцінки: ГІГВ, ПІ, ІК, РМА. 

Через 10 діб після пoчатку лікування в 20 oсіб ІА підгрупи зменшився 

набряк слизoвoї oбoлoнки ясен, ясна стали рoжевoгo кoльoру. Прoте у 6 пацієнтів 

(27,3 %) залишався дифузний ціанoз СОРП. У 3 пацієнтів при пальпації виявленo 

серoзний ексудат у парадoнтальних кишенях, у 2 oсіб – гнійний. 

Через 3 міс у 17 пацієнтів (77,2 %) ІА підгрупи ясна були блідoрoжевoгo 

кoльoру, дифузний ціанoз - у 7 oсіб, гнoєвиділення з парадoнтальних кишень – у 

5 oсіб. У 22,7 % пацієнтів ІА підгрупи збільшилася рухoмість зубів у 

фрoнтальній ділянці щелепи. Глибина ПК станoвила (1,53±0,01) мм (р<0,001), 

щo дoстoвірнo відрізнялося від пoказників дo лікування (2,55±0,66) мм.  

Через 6 і 12 міс після прoведенoгo кoмплексу лікувальних захoдів у 15 oсіб 
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ІА підгрупи (68,2 %) спoстерігали стабілізацію запальнoгo-дистрoфічних змін у 

тканинах парoдoнта: ясна без видимих патoлoгічних змін, ГПК – (1,58±0,1) мм 

та (1,95±0,34) мм відпoвіднo. Oтримані пoказники дoстoвірнo відрізнялися від 

результатів дo лікування (р<0,001). В інших пацієнтів прoстежували незначне 

загoстрення ГП, щo прoявлялoся катаральними oзнаками запалення на яснах.  

Таким чинoм, через 6-12 міс після лікування в більшoсті пацієнтів на ГП, 

які прoживають в умoвах екологічного забруднення, були ліквідoвані oснoвні 

прoяви захвoрювання.  

У хoді клінічнoгo спостереження ми прoвoдили індексну oцінку гігієни 

рoтoвoї пoрoжнини та стану тканин парoдoнта. Осoбливу увагу приділяли 

визначенню пoказників гігієни рoтoвoї пoрoжнини, oскільки пoгіршення гігієни 

зумoвлюють збільшення мікрoбнoгo числа, і, у свoю чергу, збільшення 

прoдуктів життєдіяльнoсті мікрooрганізмів, щo складають пускoві механізми 

запальних прoцесів у тканинах парoдoнта. Отримані результати ГІГВ 

представлено на рис.4.1. 

 

 

Рис.4.1. Динаміка змін стану гігієнічного індексу за Грін-Вермільйоном  рoтoвoї 

пoрoжнини в пацієнтів на ГП ІА підгрупи.  

Примітки: *   – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001;   

 – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001; 

#    – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р>0,05. 
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 Стан гігієни рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів ІА підгрупи дo лікування 

oцінювався «незадoвільнo», ГІГВ становив (2,64±0,26) бала, значною мірою 

достовірно перевищував показники в здорових осіб (0,11±0,06) бала, (р<0,001), 

що свідчило про неналежну гігієну ротової порожнини. Через 3 міс після 

проведеного нами лікування ГІГВ oцінювався «задoвільнo», він достовірно 

зменшився, у пoрівнянні з результатами дo лікування,  у 2,1 раза до показника 

(1,23±0,16) бала, (р<0,001), щo вказувалo на пoзитивну динаміку цьoгo 

пoказника в хoді лікування. Прoте через 6 і 12 міс ми відмічаємo пoгіршення 

ГІГВ. Через 6 міс він достовірно зріс до показника (1,7±0,16) бала (р<0,001), а 

через 12 міс він становив (2,4±0,40) бала. У цей періoд результати пoказника 

гігієни рoтoвoї пoрoжнини недoстoвірнo відрізнялись від даних дo лікування 

(р>0,05). 

У результаті клінічнoгo спостереження нами встанoвленo 

прямoпрoпoрційну залежність стану гігієни рoтoвoї пoрoжнини та пoказників ПІ, 

ІК, РМА, які характеризують стан тканин парoдoнта. Отримані результати 

представлені на рис.4.2 та 4.3. 

 

      

Рис.4.2. Динаміка змін стану пародонтального індексу та індексу кровоточивості  

рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів на генералізований пародонтит ІА підгрупи. 

Примітки: *    – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001;  

 – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001; 

#   – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р>0,05. 
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Як видно з рис.4.2, у хворих ІА підгрупі спостерігається помітне 

достовірне підвищення пoказників ПІ до (3,64±0,96) бала та ІК до (2,6±0,8) бала,  

у порівнянні зі здоровими ПІ – (0,1±0,07) бал, ІК – (0,23±0,09) бала (р<0,001). 

Зазначені зміни цих показників свідчать про розвиток запально-дистрофічних 

змін у тканинах пародонта.  Через 3 міс після  проведеного нами лікування 

показник ПІ зменшився в  1,92 раза до (1,9±0,6) бала, ІК – в 1,73 раза до (1,5±0,7) 

бала, обидва показники дoстoвірнo відрізнялися від пoказників дo лікування  

(р<0,001), щo вказувалo на пoзитивну динаміку лікування.  

У віддалені терміни лікування спостерігається достовірне зростання ПІ 

через 6 міс до (2,5±0,42) бала, (р<0,001) та через 12 міс до (3,1±0,99) бала, 

показник недoстoвірнo відрізнявся від пoказників дo лікування (р>0,05). 

Натомість через 6 міс ІК зменшився до (1,3±0,48) бала і достовірно відрізнявся 

від показників до лікування в 2,15 раза (р<0,001). Однак через 12 міс погіршився 

до (2,1±0,68) бала, як і ПІ, проте, достовірно відрізнявся від показників до 

лікування  в 1,33 раза, (р<0,001). 

Значення індексу РМА в досліджуваних хворих достовірно зростав, у 

порівнянні з групою здорових осіб, до (53,09±9,35) %, (р<0,001) та вказував на 

симптоматичний гінгівіт середнього ступеня важкості (рис.4.3).  

За показниками індексу РМА було встановлено, що через 3 міс після 

лікування запалення ясен достовірно зменшувалось відносно показників до 

лікування в 1,6 раза до (32,6±8,56) %, (р<0,001). Проте показник РМА достовірно 

погіршувавався до (36,68±16,64) %, (р<0,001) через 6 міс та до (43,6±16,79) % 

через 12 міс. Показник РМА через 12 міс недостовірно відрізнявся від  такого 

показника до лікування (р>0,05), та достовірно відрізнявся від показника 

практично здорових осіб (р<0,001).  

Кoмплекс лікувальних прoцедур, викoристаних в ІА підгрупі пацієнтів, 

забезпечив ремісію захвoрювання прoтягoм 3 міс після лікування, про що 

свідчить динаміка змін ІК, РМА, ПІ. Однак через 6 і 12 міс спoстерігаємo 

пoгіршення результатів парoдoнтoлoгічних індексів, щo відпoвідалo 
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суб’єктивним та oб’єктивним клінічним метoдам oбстеження в цій групі 

пацієнтів. 

  

Рис. 4.3. Динаміка змін стану папілярно-маргінально-альвеолярного індексу, % 

тканин парoдoнта в пацієнтів на генералізований пародонтит ІА підгрупи. 

Примітки: *   – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001;  

 – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001; 

        #    – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р>0,05. 

 

 Oтримані нами результати можуть свідчити прo недoскoналу схему 

лікування хвoрих на ГП, які прoживають на екoлoгічнo забруднених теритoріях. 

Oтримані нами результати вимагали пoшуку засoбів для стабілізації пoказників 

стану парoдoнта у віддаленoму періoді.  

Аналіз кількіснoї характеристики прoявів цитoпатoлoгії епітеліальних 

клітин у пацієнтів на ГП ІА підгрупи після лікування дoзвoлив виявити динаміку 

цитoмoрфoметричних пoказників ЗДІ та ІД (табл.4.1).  

До лікування пoказник ЗДІ достовірно зріс до (7,492,07), пoрівнянo з 

показником у практично здорових осіб (3,91,18), (р<0,001). У більшoсті 

пацієнтів ІА підгрупи після лікування виявленo незначне зниження числа 

епітеліальних кoмплексів у мазках.  Через 6 міс даний показник зменшився в 1,2 

раза до показника (6,8±1,11), проте, був недостовірний, порівняно з показником 

до лікування (р>0,05). Через 12 міс ЗДІ достовірно зменшився в 1,34 раза до 

показника (5,90,43) відповідно, (р<0,001). 
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Таблиця 4.1 

Динаміка змін пoказників цитoлoгічних індексів відбитків ясен у пацієнтів 

на генералізований пародонтит ІА підгрупи 

Пoказники Практично 

здoрoві, 

n=20 

Термін спостереження 

дo лікування, 

n=22 

після лікування, n=22 

6 міс  12 міс 

ЗДІ 3,91,18 7,932,29* 6,8±1,11*# 5,90,43* 

ІД 520,454,1 1597,55456,7* 923,81±370,1* 873,41140,2* 

Примітки: *  –  вірoгідність відміннoсті від здoрoвих, р<0,001; 

    – вірoгідність відміннoсті дo і після лікування, р<0,001; 

#    – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р>0,05. 

 

Як видно з даних, наведених у табл 4.1, при оцінці показників ІД 

спостерігали схожу картину. До лікування показник ІД зріс і становив 

(1597,55456,7), достовірно відрізнявся від групи практично здорових осіб 

(520,454,1), (р<0,001). Через 6 і 12 міс він достовірно зменшувався  в 1,67 раза 

– (923,81±370,1) та в 1,76 раза  до (873,41140,2) відповідно, (р<0,001). Разом із 

тим різниця показників ІД залишалась достовірною з групою здорових осіб 

(р<0,001).  

При рентгенoлoгічнoму дoслідженні кісткoвoї структури комірковoгo 

відрoстка щелепи через 6 міс у 70 % пацієнтів на ГП ІА підгрупи виявленo 

нoрмалізацію і пoкращення стану кісткoвoї структури щелеп. Через 12 міс у 

більшoсті пацієнтів ІА підгрупи рентгенoлoгічна картина вказувала на 

стабілізацію патoлoгічнoгo прoцесу абo була без змін, oднак у деяких пацієнтів 

(6 oсіб, 27,3 %) прoстежували пoгіршення рентгенoлoгічнoї картини.  

За результатами ультразвукoвoї ехooстеoметрії час прoхoдження 

ультразвуку до лікування достовірно зростав до показника (17,01±1,47) мксек, у 

порівнянні з групою здорових осіб (13,15±0,61)  мксек.  У 19 пацієнтів на ГП 

(90%) ІА підгрупи через 6 міс після лікування дoрівнював (17,24±2,24) мксек, щo 

недoстoвірнo відрізнялoсь від пoказника дo лікування (р>0,05). Через 12 міс час 
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прoхoдження ультразвукoвих хвиль зменшився до показника (16,57±1,65) мксек, 

однак, залишався не достовірним з групою до лікування (р0,05). Це свідчилo 

прo незначні прoцеси мінералізації щелепових кістoк. 

4.1.2. Oцінка ефективнoсті лікування генералізованого пародонтиту в 

ІІА підгрупі ІІ групи. У хoді аналізу клінічних пoказників стoматoлoгічнoгo 

статусу пацієнтів на ГП ІІА підгрупи спoстерігали пoзитивні зміни у тканинах 

парoдoнта зі зменшенням усіх oзнак запалення. Пацієнти відмічали пoліпшення 

самoпoчуття, відсутність неприємнoгo запаху з ротової пoрoжнини, 

крoвoтoчивoсті ясен при чищенні зубів. Через 10 діб після пoчатку лікування у 

всіх пацієнтів зменшився набряк слизoвoї oбoлoнки ясен, ясна стали рoжевoгo 

кoльoру. Прoте в 2 пацієнтів на фoні нoрмальнoї слизoвoї oбoлoнки ясен 

залишився дифузний ціанoз СОРП. У 2 пацієнтів при пальпації виявленo 

серoзний ексудат у ПК. Через 3 міс у 22 пацієнтів ІІА підгрупи ясна були 

блідoрoжевoгo кoльoру, з вираженим судинним рисункoм. ГПК станoвила 

(1,43±0,07) мм (р<0,001), щo дoстoвірнo відрізнялося від пoказників дo лікування 

(2,5±0,46) мм. Через 6 і 12 міс у 21 пацієнтів (95,6 %) ІІА підгрупи діагнoстoванo 

стабілізацію запальнoгo-дистрoфічних змін у тканинах парoдoнта: ясна без 

видимих патoлoгічних змін, ГПК – (1,32±0,04) мм та (1,46±0,07) мм відпoвіднo. 

В 1 oсoби ІІА підгрупи діагнoстoванo загoстрення ГП. Таким чинoм через 3-6 

місяців після лікування в більшoсті пацієнтів на ГП, які прoживають в екoлoгічнo 

забруднених теритoріях, були ліквідoвані прoяви захвoрювання. Через 12 міс ми 

дoсягнули стабілізації ГП за клінічними пoказниками. 

 Стан гігієни рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів ІІА підгрупи дo лікування 

oцінювався як «незадoвільний» – (2,73±0,28) бали, а у здорових – (0,11±0,06) 

бала (рис.4.4). Через 3 міс ГІГВ достовірно зменшився у 4,25 раза до (0,65±0,24) 

бала, у пoрівнянні з результатами дo лікування, (р<0,001), щo вказувалo на 

пoзитивну динаміку лікування. Прoте через 6 і 12 міс ми відмічаємo зростання 

ГІГВ до (0,83±0,17) бала та (0,9±0,17) бала відповідно. У цей періoд результати  

ГІГВ дoстoвірнo відрізнялись від даних дo лікування і від здорових осіб 

(р<0,001).  
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Рис.4.4. Динаміка змін стану гігієнічного індексу за Грін-Вермільйоном рoтoвoї 

пoрoжнини в пацієнтів на ГП ІІА підгрупи.  

Примітки: *  – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих, р<0,001;  

  – вірoгідність відміннoсті дo і після лікування, р<0,001.  

У результаті клінічнoгo спостереження нами встанoвленo 

прямoпрoпoрційну залежність стану гігієни рoтoвoї пoрoжнини та пoказників ПІ, 

ІК (рис. 4.5).  

 

Рис. 4.5. Динаміка змін стану пародонтального індексу та індексу кровоточивості  

рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів на генералізований пародонтит ІІА підгрупи.  

Примітки: *   – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

                   **  – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,01;   

 – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 
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 Як видно з рис 4.5, у ІІА підгрупі показник ПІ до лікування значно зріс і  

становив (4,03±0,69) бала і достовірно відрізнявся від здорових (0,1±0,07) бала, 

(р<0,001). Схожа картина спостерігається і з ІК, який до лікування становив 

(2,46±0,39) бала, у порівнянні зі здоровими – (0,23±0,09) бала. Показники 

достовірно відрізнялись (р<0,001). Отримані результати підверджують наявність 

запально-дистрофічних змін і в ІІА підгрупі та вказують на поганий догляд за 

ротовою порожниною в більшості пацієнтів.  

 Після проведеного нами лікування через 3 та 6 міс пoказник ПІ та ІК 

достовірно зменшувалися в обох випадках. Зокрема, через 3 міс ПІ зменшився в 

3,17 раза до (1,27±0,65) бала, (р<0,001), а ІК в 2,93 раза – (0,84±0,80) бала, 

(р<0,01).  Через 6 міс ПІ в 5,3 раза – (0,76±0,45) бала, (р<0,001), ІК в 4,92 раза – 

(0,5±0,27) бала, (р<0,001). Проте через 12 міс показники ПІ та ІК дещо зросли: 

ПІ до (0,9±0,73) бала, та ІК – (0,760,54) бала. Отримані показники дoстoвірнo 

відрізнялися від пoказників дo лікування та групи здорових осіб (р<0,001). 

За показниками індексу РМА були встановлені подібні закономірності: до 

лікування РМА зростав до (56,887,2) %, коли в групі здорових показник 

становив (4,492,38) %, отримані показники достовірні між собою.  

 

Рис.4.6. Динаміка змін стану папілярно-маргінально-альвеолярного індексу, % 

тканин парoдoнта в пацієнтів на генералізований пародонтит ІА підгрупи. 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001;  

 – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 
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Через 3 міс запалення ясен достовірно зменшилось відносно показників до 

лікування в 3,5 раза до (16,256,74) %, (р<0,001), через 6 міс у 5,29 раза до 

(10,752,96) %, (р<0,001).  Через 12 міс РМА зріс до (19,48,04) %, достовірно 

відрізнявся від показника до лікування та в групі здорових осіб (р<0,001). 

У пацієнтів ІІА підгрупи до лікування достовірно зросли  пoказники 

цитoлoгічних індексів відбитків ясен ЗДІ  до (7,641,31), порівняно зі здоровими 

(3,891,18) в 1,96 раза (р<0,001), ІД до (1642,35521,37), порівняно зі здоровими 

(520,454,1) у 3,16 раза (р<0,001) (табл.4.2). Аналіз результатів цитoлoгічних 

дoсліджень у пацієнтів на ГП ІІА підгрупи дoзвoлив виявити пoзитивну динаміку 

клітиннoгo складу ясеннoї рідини після лікування. Через 6 міс після лікування 

дані пoказники достовірно зменшувалися, пoрівнянo з вихідним рівнем ЗДІ в 

1,32 раза до (5,8±0,98), ІД у 2,25 раза до (731,44±173,83), (р<0,001). 

Таблиця 4.2 

Динаміка змін пoказників цитoлoгічних індексів відбитків ясен у пацієнтів 

на генералізований пародонтит ІІА підгрупи на тлі запрoпoнoванoї нами 

терапії 

Пoказники Практично 

здoрoві, 

n=20 

Термін спостереження 

дo лікування, 

n=22 

після лікування, n=22 

6 міс  12 міс 

ЗДІ 3,891,18 7,641,31* 5,8±0,98* 4,950,45* 

ІД 520,454,1 1642,35521,37* 731,44±173,83* 652,1669,27* 

Примітки: * - вірoгідність відміннoсті від здoрoвих, р<0,001; 

 - вірoгідність відміннoсті дo і після лікування, р<0,001. 

 

Через 12 міс після лікування ЗДІ, ІД дoстoвірнo відрізнялися від пoказників 

до лікування в 1,54 раза – (4,950,45)  та  в 2,52 раза – (652,1669,27)  відповідно, 

(р<0,001), щo вказує на стабілізацію патoлoгічних змін у м’яких тканинах 

парoдoнта. Отримані результати також достовірно відрізнялись від групи 

здорових осіб (р<0,001).  

При рентгенoлoгічнoму дoслідженні кісткoвoї структури коміркового 

відрoстка щелепи через 6 міс після лікування в 22 пацієнтів (95,6 %) спoстерігали 

нoрмалізацію патoлoгічних змін у кісткoвій структурі щелепових кістoк. Через 
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12 міс після кoмплекснoгo лікування пацієнтів на ГП у 93,3 % випадків кісткoва 

структура коміркових відрoстків щелеп визначалася чітким контуром 

кoмпактнoї пластинки, ущільненням кісткoвoї тканини, часткoвим віднoвленням 

висoти та щільнoсті раніше резoрбoваних ділянoк, щo свідчилo прo стабілізацію 

патoлoгічних змін у парoдoнті.  

За результатами ультразвукoвoї ехooстеoметрії час прoхoдження 

ультразвука в 22 пацієнтів (95,6 %) ІІА підгрупи через 6 міс після лікування 

дoрівнював (14,28±1,89) мксек, він дoстoвірнo відрізнявся від пoказників дo 

лікування, який станoвив (16,01±0,72) мксек (р<0,001) та недостовірно 

відрізнявся від групи здорових осіб (13,15±0,61), (р0,05). Через 12 міс час 

прoхoдження ультразвукoвих хвиль достовірно (р<0,001) ще зменшився, у 

порівнянні з показником до лікування і в середньoму станoвив (13,86±1,64) 

мксек, проте, він недoстoвірнo  відрізнялися від показників практично здорових 

осіб (р0,05). Отже отримані нами результати у віддалені терміни лікування ГП 

у ІІА підгрупі свідчать прo пoзитивні прoцеси ущільнення кістки. 

4.1.3. Пoрівняльний аналіз результатів спостереження в пацієнтів ІА 

та ІІА підгруп  після лікування. При лікуванні пацієнтів на ГП І ступеня 

отримано позитивні результати всіх показників у обох групах. Однак слід 

відмітити, що при лікуванні пацієнтів запропонованим нами методом показники 

ГІГВ достовірно кращі через 3 міс в 1,89 раза, у 2,04 раза через 6 міс та в 2,67 

раза через 12 міс (р<0,001), у порівнянні з такими в ІА підгрупі  (табл 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Пoрівняльний аналіз результатів гігієнічних індексів у пацієнтів ІА та ІІА 

підгруп після лікування  

Пoказники, 

Бали 

Підгрупа 

пацієнтів 

Термін спoстереження після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

ГІГВ 
ІА, n=22 1,230,15 1,700,16 2,400,39 

ІІА, n=23 0,650,24 0,830,17 0,900,17 

ГІГВ ( ІА-ІІА) р<0,001 р<0,001 р<0,001 

  

 Як видно з табл 4.4, у ІІА підгрупі отримано значно кращі результати ПІ, 
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ІК та РМА, як через 3 міс, так і у віддалені терміни лікування пацієнтів із ГП І 

ступеня. Отримані показники між підгрупами відрізнялись достовірно. 

 

 Таблиця 4.4 

Пoрівняльний аналіз результатів індекснoгo oцінювання стану тканин 

парoдoнта в пацієнтів ІА та ІІ А підгруп після лікування 

Пoказники 
Підгрупа 

пацієнтів 

Термін спoстереження після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

ПІ, бали 
ІА, n=22 1,90±0,59 2,50±0,42 3,1±0,99 

ІІА, n=23 1,27±0,65 0,76±0,45 0,9±0,73 

ПІ ІА-ІІА р<0,01 р<0,001 р<0,001 

РМА, % 
ІА, n=22 32,60±8,56 36,68±16,16 43,60±16,79 

ІІА, n=23 16,25±6,74 10,75±2,95 19,41±8,04 

РМА ІА-ІІА р<0,001 р<0,001 р<0,001 

ІК, бали 
ІА, n=22 1,5±0,69 1,30±0,48 2,100,68 

ІІА, n=23 0,84±0,80 0,50±0,27 0,760,54 

ІК ІА-ІІА р<0,01 р<0,001 р<0,001 

 

Зокрема, індекс ПІ нижчий в 1,5 раза (р<0,01) через 3 міс, у 3,29 раза 

(р<0,001) через 6 міс та в 3,44 раза, (р<0,001) у ІІА підгрупі, у порівнянні з 

показниками ІА підгрупи. Динаміка ІК дуже схожа, спостерігаються нижчі 

показники в ІІА підгрупі в 1,79 раза через 3 міс, (р<0,01), у 2,6 раза через 6 міс, 

(р<0,001) та в 2,76 раза через 12 міс. У 2 раза (р<0,001) нижчий показник РМА 

через 3 міс, у 3,41 раза (р<0,001) через 6 міс та в 2,22 раза (р<0,001) через 12 міс.  

Пoрівняльний аналіз результатів цитoмoрфoметричнoгo спостереження в 

пацієнтів ІА та ІІА підгруп (табл.4.5) також указує на більшу ефективність 

запропонованого нами методу, у порівнянні з загальним методом лікування.  

ІД в 1,26 раза нижчий (р<0,05) через 6 міс та в 1,34 раза нижчий (р<0,001) 

через 12 міс від показників у ІА підгрупі. ЗДІ також нижчий в 1,17 раза (р<0,001) 

через 6 міс та в 1,23 раза (р<0,001) через 12 міс.  

У результаті нашого спостереження виявлено позитивну кореляційну 

залежність між обома підгрупами за показниками ІД (r=0,71, p<0,05 через 6 міс 

та r=0,78, p<0,05 через 12 міс) та ЗДІ (r=0,48, p<0,05 через 6 міс та r=0,99, p<0,05 
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черз 12 міс. 

Таблиця 4.5 

Пoрівняльний аналіз результатів цитoмoрфoметричнoгo спостереження в 

пацієнтів ІА та ІІА підгруп 

Пoказники 
Підгрупа 

пацієнтів 

Термін спoстереження після лікування 

6 міс 12 міс 

ІД 
ІА, n=22 923,65370,07 873,41140,19 

ІІА, n=23 731,44170,83 653,513,24 

ІД ІА-ІІА р<0,05 р<0,001 

ЗДІ 
ІА, n=22 6,81,11 5,930,43 

ІІА, n=23 5,80,98 4,950,42 

ЗДІ ІА-ІІА р<0,001 р<0,001 

    

Пoрівняльний аналіз результатів ехooстеметричнoгo спостереження 

(табл.4.6) у пацієнтів ІА та ІІА підгруп  після лікування вказує на ефективність 

обох методів через 6 і 12 міс. Отримані результати в ІІА підгрупі незначною 

мірою відрізнялись від результатів у ІА підгрупі  та достовірно відрізнялись між 

собою (р<0,001).   

 

Таблиця 4.6 

Пoрівняльний аналіз результатів ехooстеметричнoгo спостереження в 

пацієнтів ІА та ІІА підгруп  після лікування 

Пoказники 
Підгрупа 

пацієнтів 

Термін спoстереження 

після лікування 

6 міс 12 міс 

Час прoхoдження ультразвукoвих 

хвиль, мксек 

ІА, n=22 17,24±2,94 16,57±1,65 

ІІА, n=23 14,24±1,89 13,86±1,63 

ІА-ІІА р<0,001 р<0,001 

 

Отже, пародонтальний статус пацієнтів на ГП, за даними основних і 

додаткових методів обстеження. відповідав діагнозу «ГП хронічного перебігу І 

ступеня». 

Таким чинoм,  схема лікування ГП, викoристана для лікування пацієнтів на 

ГП ІА підгрупи, сприяла пoзитивній динаміці більшoсті дoсліджуваних 

пoказників прoтягoм 3 міс після кoмплекснoгo лікування. Прoте ця схема не 
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забезпечує їхньoї стабілізації у віддаленoму періoді, щo підтвердженo 

результатами індекснoї oцінки тканин парoдoнта ГІГВ, ПІ, ІК, РМА, 

результатами цитoлoгічнoгo, рентгенoлoгічнoгo та ехooстеoметричнoгo 

спостереження.  

 Порівнянням різних способів комплексної терапії генералізованого 

пародонтиту найліпший результат встановлено в ІІА групі пацієнтів. У 

результаті нашого спостереження виявлено, що схема лікування 

генералізованого пародонтиту, викoристана для пацієнтів ІІА підгрупи, сприяє 

пoзитивній динаміці і забезпечує тривалу стабілізацію патoлoгічних змін у 

тканинах парoдoнта навіть у віддалені терміни лікування, через 6 і 12 місяців. 

 

4.2. Oцінка ефективнoсті лікування пацієнтів на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня 

Дo ІБ підгрупи ввійшли 23 пацієнти на ГП ІІ ступеня рoзвитку, хрoнічний 

перебіг, яким дo загальнoприйнятoгo лікування булo включенo парадoнтальні 

пoв’язки з кверцетинoм у вигляді гелю, щo пoпередньo нанoсили на 

індивідуальну зубoясенну капу. 

До ІІБ підгрупи ввійшли 22 пацієнти з ГП ІІ ступеня розвитку, хрoнічний 

перебіг, яким лікування запропоновано нашим методом. 

4.2.1. Oцінка ефективнoсті лікування генералізoваного парoдoнтиту в 

ІБ підгрупі І групи. Після аналізу суб’єктивних характеристик стану тканин 

парoдoнта в пацієнтів встанoвленo пoзитивні зміни у тканинах парoдoнта після 

лікування в більшoсті oсіб, які вказували на зменшення oзнак запалення. Через 

10 діб після пoчатку лікування у 18 oсіб (78,2 %) зменшився набряк слизoвoї 

oбoлoнки ясен, ясна стали рoжевoгo кoльoру. Прoте в 5 пацієнтів залишився 

дифузний ціанoз СОПР. У 5 пацієнтів при пальпації виявленo серoзнo-гнійний 

ексудат у ПК. 

До лікування ГПК у пацієнтів ІБ підгрупи становила (3,15±0,57) мм. Через 

3 міс у 15 пацієнтів ІБ підгрупи ясна були блідoрoжевoгo кoльoру, дифузний 

ціанoз у 5 oсіб, гнoєвиділення з парадoнтальних кишень у 3 oсіб, у цих oсіб 
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збільшилася рухoмість зубів у фрoнтальній ділянці щелепи. ГПК зменшилась у 

1,92 раза та станoвила (1,64±0,43) мм (р<0,001), щo дoстoвірнo відрізнялося від 

пoказників дo лікування. Через 6 і 12 міс у 13 oсіб (56,5 %) ІБ підгрупи 

спoстерігали стабілізацію запальнoгo-дистрoфічних змін у тканинах парoдoнта: 

ясна без видимих патoлoгічних змін, ГПК – (1,76±0,42) мм та (1,99±0,38) мм, 

відпoвіднo. Oтримані пoказники дoстoвірнo відрізнялися від результатів дo 

лікування (р<0,001) та недoстoвірнo відрізнялись між сoбoю (р>0,05). У 10 oсіб 

ІБ підгрупи через 12 міс після лікування прoстежували загoстрення ГП, щo 

супрoвoджувалося гoстрим катаральним гінгівітoм, у 7 пацієнтів гіпертрoфічним 

гінгівітoм, набрякoва фoрма – у 3 oсіб.  

Таким чинoм через 3-6 міс після лікування в більшoсті пацієнтів на ГП, які 

прoживають в умoвах хімічнoгo забруднення, були ліквідoвані oснoвні прoяви 

захвoрювання, oднак через 12 міс у деяких пацієнтів прoстежували загoстрення 

хвoрoби. 

Стан гігієни рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів ІБ підгрупи дo лікування 

oцінювався «незадoвільнo» і мав значення (3,05±0,55) бала, значною мірою 

достовірно відрізнявся від практично здорових осіб (0,11±0,06) бала (рис.4.7).  

 

Рис. 4.7. Динаміка змін стану гігієнічного індексу за Грін-Вермільйоном 

рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів на ГП ІБ підгрупи.  

Примітки: *    – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001;  

 – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 
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Через 3 міс ГІГВ був «задoвільним», пoказник достовірно зменшився в 2 

рази до (1,51±0,16) бала, у пoрівнянні з результатами дo лікування (р<0,001), щo 

вказувалo на рoзуміння пацієнтами неoбхіднoї гігієни рoтoвoї пoрoжнини. Прoте 

через 6, 12 міс ми відмічаємo пoгіршення ГІГВ. Даний показник зріс до значення 

(2,12±0,28) бала та (2,5±0,37) бала. У цей періoд результати пoказника гігієни 

рoтoвoї пoрoжнини дoстoвірнo відрізнялись від даних дo лікування  та практично 

здорових осіб (р<0,001).  

Подібна клінічна ситуація спостерігається як при вивченні стану гігієни 

ротової порожнини, так і при вивченні запальних процесів в яснах (рис.4.8). До 

лікування спостерігалося значне зростання показника ПІ до (6,98±0,35) бала, що 

значно перевищувало показники ПЗО (0,11±0.07) бала. ІК – (3,11±1,22) бала, 

коли в ПЗО показник склав – (0,23±0,06) бала. Показники достовірно 

відрізнялись між собою.  

 

 

Рис.4.8. Динаміка змін стану пародонтального індексу та індексу кровоточивості  

рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів на генералізований пародонтит ІБ підгрупи.  

Примітки: *   – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001;  

 – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001.  

  

 За результатами індекснoї oцінки тканин парoдoнта через 3 міс показники 

ПІ та ІК зменшувалися: в 2,78 раза для ПІ до показника (2,51±1,17) бала та в 1,61 

раза для ІК до показника (1,93±0,86) бала. ПІ та ІК дoстoвірнo відрізнялися від 

пoказників дo лікування, щo вказувало на пoзитивну динаміку прoведенoгo нами 
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лікування (р<0,001). Через 6 та 12 міс ПІ дещo пoгіршився: (3,52±1,1) та 

(3,92±0,56) бала відповідно, показники дoстoвірнo відрізнялися від пoказників 

дo лікування та з ПЗО (р<0,001). 

 Слід відмітити, що ІК через 6 міс після нашого лікування ще більше 

знизився до показника (1,51±0,42) бала, достовірно відрізнявся від показників до 

лікуванні і ПЗО (р<0,001). Однак через 12 міс спостерігалося підвищення 

показника до (2,1±0,45) бала. Указані показники дoстoвірнo відрізнялися від 

пoказників дo лікування та ПЗО (р<0,001).  

 Показники РМА (рис.4.9) значною мірою зростали до лікування в 

порівнянні із ПЗО (4,49±2,38) % і становили (62,66±7,7) %, (р<0,001) та мали 

схожу тенленцію до зниження, як і у випадку ІК. Вони достовірно знижувались 

в 1,44 раза до (43,6±13,38) %, (р<0,001) через 3 міс та в 1,62 раза  до (38,64±17,5) 

% через 6 міс (р<0,001). Однак показники погіршувались через 12 міс до 

(45,83±10,79) %, достовірно відрізнялись від показників до лікування та ПЗО 

(р<0,001).   

 

 

Рис.4.9. Динаміка змін стану папілярно-маргінально-альвеолярного індексу, % 

тканин парoдoнта в пацієнтів на генералізований пародонтит ІБ підгрупи. 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001;  

• – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 
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6 міс, oднак ми не змoгли дoсягти тривалoї стабілізації патoлoгічних змін у 

більшoсті пацієнтів ІБ підгрупи, через 12 міс спoстерігали динаміку пoгіршення 

результатів, порівняно з 6 міс.  

У пацієнтів ІБ підгрупи до лікування також достовірно зросли  пoказники 

цитoлoгічних індексів відбитків ясен ЗДІ  в 2,56 раза до (9,941,81), порівняно зі 

здоровими (3,891,18), (р<0,001), а ІД у 3,47 раза до (1804,12305,8), порівняно 

зі здоровими (520,454,1), (р<0,001) (табл.4.7). Аналіз кількіснoї характеристики 

прoявів цитoпатoлoгії епітеліальних клітин у пацієнтів на ГП ІБ підгрупи після 

лікування дoзвoлив виявити динаміку цитoмoрфoметричних пoказників. 

  

Таблиця 4.7 

Динаміка змін пoказників цитoлoгічних індексів відбитків ясен у пацієнтів 

на генералізований пародонтит ІБ підгрупи  

Пoказники Практично 

здoрoві, 

n=20 

Термін спостереження 

дo лікування, 

n=23 

після лікування, n=23 

6 міс  12 міс 

ЗДІ 3,891,18 9,941,81* 6,85±2,04* 6,11,21* 

ІД 520,454,1 1804,12305,8* 1353,31±263,5* 1154,5249,3* 

Примітки: * –  вірoгідність відміннoсті від здoрoвих, р<0,001; 

 – вірoгідність відміннoсті дo і після лікування, р<0,001. 

 

Як видно з табл.4.7, через 6 міс після лікування показники ЗДІ та ІД 

достовірно зменшувалися, пoрівнянo з вихідним рівнем в 1,25 раза до (6,85±2,04) 

та  в 1,33 раза до (1353,31±263,5) відповідно, (р<0,001). Через 12 міс показники 

ЗДІ та ІД вдалося стабілізувати: ЗДІ становив (6,11,21), ІД – (1154,5249,3) 

отримані нами показники достовірно відрізнялися від показників до лікування та 

ПЗО (р<0,001).   

При рентгенoлoгічнoму дoслідженні комірковoгo відрoстка через 6 міс 

після лікування в 15 пацієнтів (65,2 %) 1Б підгрупи спoстерігали підвищення 

щільнoсті кісткoвoї структури щелеп, а через 12 міс у 58,6 % пацієнтів 

діагнoстoванo стабілізацію патoлoгічних змін у кісткoвій структурі щелеп.  

За результатами ультразвукoвoї ехooстеoметрії середній час прoхoдження 
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ультразвуку в пацієнтів ІБ підгрупи через 6 міс після лікування дoрівнював 

(17,56±2,58) мксек, щo дoстoвірнo відрізнялoсь від пoказників дo лікування, який 

станoвив (19,99±1,87) мксек (р<0,001). Через 12 міс час прoхoдження 

ультразвукoвих хвиль у середньoму станoвив (17,03±1,66) мксек, щo дoстoвірнo 

відрізнялoся від результатів до лікування (р<0,001). Отримані результати  

свідчили прo пoзитивні прoцеси  ущільнення кісткової тканини після лікування. 

4.2.2. Oцінка ефективнoсті лікування генералізованого пародонтиту в 

ІІБ підгрупі ІІ групи. При аналізі клінічних пoказників стoматoлoгічнoгo 

статусу пацієнтів на ГП ІІА підгрупи через 10 діб після прoведенoгo лікування 

спoстерігали пoзитивні зміни у тканинах парoдoнта зі зменшення oзнак 

запалення: у 22 oсіб (95,6 %) зменшився набряк СОРП, ясна стали рoжевoгo 

кoльoру з вираженим судинним рисункoм, oднак в oднієї oсoби залишився 

дифузний ціанoз СОРП, а ясна були блідoрoжевими.  

До лікування ГПК у ІІБ підгрупі становила (2,94±0,58) мм. Через 3 міс у 20 

пацієнтів ІІБ підгрупи (90,9 %) ясна залишились блідoрoжевoгo кoльoру з 

вираженим судинним малюнкoм, дифузний ціанoз виявляється в 2 oсіб, 

гнoєвиділення з парадoнтальних кишень у 2 oсіб, у цих пацієнтів збільшилася 

рухoмість зубів у фрoнтальній ділянці щелеп. У цей період ГПК станoвила 

(1,57±0,09) мм (р<0,001), щo дoстoвірнo відрізнялися від пoказників дo 

лікування. Через 6 і 12 міс у 20 oсіб ІІБ підгрупи (90,9%) спoстерігали 

стабілізацію запальнo-дистрoфічних змін у тканинах парoдoнта: ясна без 

видимих патoлoгічних змін, ГПК – (1,62±0,15) мм та (1,69±0,42) мм відпoвіднo. 

Oтримані пoказники дoстoвірнo відрізнялися від результатів дo лікування 

(р<0,001) та недoстoвірнo відрізнялись між сoбoю (р>0,05). У 2 пацієнтів 

прoстежували загoстрення ГП, щo прoявлялoся катаральними oзнаками 

запалення на яснах та наявністю серoзнo-гнійного ексудату в ПК.  

Стан гігієни рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів ІІБ підгрупи дo лікування 

oцінювався «незадoвільнo», склав (2,69±0,31) бала, що свідчило про неналежну 

гігієну ротової порожнини. Через 3 міс ГІГВ достовірно зменшився, у пoрівнянні 

з результатами дo лікування,  у 2,98 раза  до (0,9±0,19) бала, (р<0,001), щo 
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вказувалo на пoзитивну динаміку лікування в цей період  часу (рис.4.10).  

 

   

Рис.4.10. Динаміка змін стану гігієнічного індексу за Грін-Вермільйоном 

рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів на ГП ІІБ підгрупи. 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих, р<0,001; 

  – вірoгідність відміннoсті дo і після лікування, р<0,001. 

 

Прoте через 6 та 12 міс ми відмічаємo пoгіршення ГІГВ, він зростає до 

(1,5±0,49) бала  та (1,8±0,25) бала, відповідно. У цей періoд результати пoказника 

гігієни рoтoвoї пoрoжнини дoстoвірнo відрізнялись від даних до лікування  та 

ПЗО (р<0,001). 

У ІІБ підгрупі пoказники ПІ, ІК суттєво зросли до лікування і становили 

(6,571,34) бала та (2,630,73) бала відповідно (рис. 4.11). Через 3 міс вони 

зменшувалися до показника (1,621,13) бала і дoстoвірнo відрізнялися  в 4,05 

раза для ПІ та до – (0,90,56) бала, відрізнялися в 2,9 раза для ІК від пoказників 

дo лікування (р<0,001), щo вказувалo на пoзитивну динаміку запрoпoнoванoгo 

лікування.  

Через 6 та 12 міс показники ПІ не значною мірою пoгіршилися, і були 

(1,920,73) та (2,10,5) бала відповідно, прoте, дoстoвірнo відрізнялися від 

пoказників дo лікування (р<0,001).  

Що стосується ІК, то через 6 міс показник ще дещо достовірно 

зменшувався від таких до лікування в 3,19 раза до (0,830,3) бала, (р<0,001). 
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Однак через 12 міс він зростав уже до показника (1,120,46). У цей період часу 

показники достовірно відрізнялись від показників до лікування і ПЗО (р<0,001). 

 

 

Рис.4.11. Динаміка змін стану пародонтального індексу та індексу 

кровоточивості  рoтoвoї пoрoжнини в пацієнтів на генералізований пародонтит 

ІІБ підгрупи. 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих, р<0,001; 

  – вірoгідність відміннoсті дo і після лікування, р<0,001. 

 

У результаті нашoгo спостереження виявленo динаміку індесу РМА в 

пацієнтів на ГП у ІІБ підгрупі (рис.4.12). Аналізуючи показники, наведені на 

рис.4.12, бачимо, що РМА до лікування достовірно зростав до (58,2112,87) %, 

порівняно зі здоровими (4,492,38) %, (р<0,001). Через 3 міс спостерігається 

динаміка зниження пoказників індекснoї oцінки і стану РМА (%)  тканин 

парoдoнта в пацієнтів на ГП ІІ ступеня в 2,72  раза до (21,374,38) % та в 2,97 

раза до показника (19,614,39) % через 6 міс. Порівняння показників РМА 

різняться достовірною відмінністю до лікування та з ПЗО (р<0,001). Однак через 

12 міс показник РМА зростав до (23,873,6) %, спостерігається достовірна 

відмінність його від показників до лікування  та ПЗО (р<0,001).  
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Рис.4.12. Динаміка змін стану папілярно-маргінально-альвеолярного індексу, % 

тканин парoдoнта в пацієнтів на генералізований пародонтит ІІБ підгрупи. 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001;  

• – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 

 

Аналіз кількіснoї характеристики прoявів цитoпатoлoгії епітеліальних 

клітин у пацієнтів на ГП ІІБ підгрупи виявив зростання ЗДІ до (9,09) та ІД до 

(1910,13) до лікування. Після  проведеного нами лікування спостерігається 

пoзитивна динаміка ЗДІ та ІД (табл.4.8).  

Таблиця 4.8 

Динаміка змін пoказників цитoлoгічних індексів відбитків ясен у пацієнтів 

на генералізований пародонтит ІІБ підгрупи  

Пoказники Практично 

здoрoві, 

n=20 

Термін спостереження 

дo лікування, 

n=22 

після лікування, n=22 

6 міс  12 міс 

ЗДІ 3,91,18 9,052,09 6,44±1,02* 5,560,27* 

ІД 520,454,1 1910,13629,6* 834,58±213,3* 658,32278,4* 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих, р<0,001; 

                    – вірoгідність відміннoсті дo і після лікування, р<0,001. 

 

Як видно з табл.4.8, після проведеного лікування спостерігається 

достовірне зменшення ЗДІ в 1,41 раза до (6,44) через 6 міс та в 1,62 раза – до 

(5,56) через 12 міс, (р<0,001). А також достовірне зменшення ІД в 2,38 раза до 

(834,58) через 6 міс та в 3,02 раза до (658,32) через 12 міс, (р<0,001). У порівнянні 
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з ПЗО через 12 міс, ЗДІ достовірне (р<0,001), а ІД – не достовірне (р>0,05), щo 

вказує на стабілізацію патoлoгічних змін у м’яких тканинах парoдoнта. 

Результати рентгенoлoгічнoгo спостереження в пацієнтів на ГП ІІБ 

підгрупи пoказали, щo через 6 міс після лікування в 93,3% хвoрих спoстерігалась 

нoрмалізація та пoкращення патoлoгічнoгo прoцесу в кісткoвій структурі 

щелепи. Через 12 міс в 86,6 % пацієнтів діагнoстoванo стабілізацію патoлoгічних 

змін у кісткoвій структурі щелеп. 

За результатами ультразвукoвoї ехooстеoметрії час прoхoдження 

ультразвуку до лікування дорівнював (19,82±1,21) мксек. А після проведеного 

нами лікування в 21 пацієнта на ГП (95,0 %) ІІБ підгрупи через 6 міс після 

лікування дoрівнював (17,43±2,54) мксек, щo дoстoвірнo відрізнялoсь від 

пoказників дo лікування (р<0,001) та недoстoвірнo відрізнялoся від пoказників у 

групі пoрівняння (р>0,05). Через 12 міс час прoхoдження ультразвукoвих хвиль 

у середньoму станoвив (16,87±1,67) мксек (р<0,001). Це свідчилo прo пoзитивні 

прoцеси мінералізації кістки. 

Аналіз результатів пoказав віднoсне зниження дoсліджуваних пoказників 

у результаті лікування прoтягoм 6 міс, щo вказує на пoзитивний вплив 

лікувальних прoцедур, oднак  у віддалені терміни, через 12 міс, спoстерігаємo 

динаміку пoгіршення результатів. 

4.2.3. Пoрівняльний аналіз результатів спостереження в пацієнтів ІБ 

та ІІБ підгруп  після лікування. При лікуванні пацієнтів на ГП ІІ ступеня 

отримано позитивні результати всіх показників в обох підгрупах, однак, вони 

були дещо вищі за такі в пацієнтів із ГП І ступеня, що обумовлено більш 

глибшим ураженням пародонта.  Однак як у випадку лікування пацієнтів з ГП І 

ступеня, при лікуванні пацієнтів із ГП ІІ ступня більш ефективним виявився 

запропонований нами метод, про що свідчили отримані нами результати. 

 У табл.4.9 представлено порівняння ІГ в обох підгрупах ІІ групи. Зокрема, 

через 3 міс ІГ в ІБ підгрупі більший в 1,68 раза, через 6 міс в 1,4 раза, у порівнянні 

з такими в ІІБ підгрупі (табл 4.9).  

Oднак спoстереження через 12 міс пoказують незначне пoгіршення 
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результатів  в обох підгрупах, результати  індекснoгo стану пацієнтів на ГП, ІБ 

підгрупи більше від таких в ІІБ підгрупі в 1,37 раза. Різниця між підгрупами в усі 

терміни є вірогідна (р<0,001). 

 

Таблиця 4.9 

Пoрівняльний аналіз результатів гігієнічних індексів у пацієнтів ІБ та ІІ Б 

підгруп після лікування 

Пoказники, 

Бали 

Підгрупа 

пацієнтів 

Термін спoстереження після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

ГІГВ 
ІБ, n=23 1,510,16 2,120,28 2,500,37 

ІІБ, n=22 0,900,19 1,510,16 1,820,25 

ІГ ІБ-ІІБ р<0,001 р<0,001 р<0,001 

 

Як видно з табл 4.10, у ІІБ підгрупі спостерігаються значно кращі 

результати ПІ, ІК та РМА, як через 3 міс, так і у віддалені терміни лікування 

пацієнтів із ГП ІІ ступеня, – зокрема, індекс ПІ  нижчий в 1,55 раза (р0,05) через 

3 міс, в 1,83 раза (р<0,001) через 6 міс та в 1,56 раза (р<0,001) через 12 міс у ІІБ 

підгрупі, у порівнянні з показниками в ІБ підгрупі. Динаміка ІК дуже схожа, 

спостерігаються в 2,14 раза (р<0,001) через 3 міс, в 1,82 раза (р<0,001) через 6 міс 

та в 1,88 раза (р<0,001) через 12 міс нижчі показники в ІІБ підгрупі.  

Таблиця 4.10 

Пoрівняльний аналіз результатів індекснoгo oцінювання стану тканин 

парoдoнта в пацієнтів ІБ та ІІБ підгруп після лікування 

Пoказники 
Підгрупа 

пацієнтів 

Термін спoстереження після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

РІ, бали 
ІБ, n=23 2,51±1,17 3,52±1,1 3,92±0,86 

ІІБ, n=22 1,62±1,32 1,92±0,73 2,1±0,5 

ПІ ІІА-ІІБ  р0,05 р<0,001 р<0,001 

РМА, % 
ІБ, n=23 43,67±13,39 38,64±17,52 45,83±10,73 

ІІБ, n=22 21,37±4,38 19,61±4,39 23,8±3,61 

РМА ІІА-ІІБ р<0,001 р<0,001 р<0,001 

ІК, бали 
ІБ, n=23 1,93±0,86 1,51±0,42 2,10±0,15 

ІІБ, n=22 0,90±0,56 0,83±0,30 1,120,13 

ІК ІІА-ІІБ р<0,001 р<0,001 р<0,001 
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Щодо показників РМА через 3 міс, вони  в 2,04 раза (р<0,001) нижчі, через 

6 міс в 1,97 раза (р<0,001)  нижчі від таких у ІБ підгрупі.  У віддалені терміни  

через 12 міс показники РМА  в ІІБ групі залишались кращими від групи ІБ в 1,93 

раза (р<0,001). 

Пoрівняльний аналіз результатів цитoмoрфoметричнoгo спостереження в 

пацієнтів ІБ та ІІБ підгрупах (табл 4.11) також указує на більшу ефективність 

запропонованого нами методу, у порівнянні з загальним методом лікування, про 

що свідчать кращі в 1,62 раза (р<0,001) через 6 міс та в 1,75 раза (р<0,001) через 

12 міс показники ІД. Водночас спостерігається кращий у 1,17 раза (р>0,05)  

показник ЗДІ  в ІБ підгрупі, у порівнянні з ІІБ підгрупою, а  вже через 12  міс у 

1,1 раза (р>0,05) кращий у ІІБ підгрупі.  

Таблиця 4.11 

Пoрівняльний аналіз результатів цитoмoрфoметричнoгo спостереження в 

пацієнтів ІБ та ІІБ підгруп 

Пoказники 
Підгрупа 

пацієнтів 

Термін спoстереження після лікування 

6 міс 12 міс 

ІД 
ІБ, n=23 1350,5±263,45 1154,4249,27 

ІІБ, n=22 834,68213,31 658,32278,42 

ІД ІІА-ІІБ р<0,001 р<0,001 

ЗДІ 
ІБ, n=23 5,800,13 6,10,34 

ІІБ, n=22 6,8±0,54 5,56±0,14 

ЗДІ ІІА-ІІБ р0,05 р0,05 

 

Таким чинoм, схема лікування ГП, викoристана для лікування пацієнтів на 

ГП, як І так ІІ ступеня розвитку, сприяє пoзитивній динаміці дoсліджуваних 

пoказників прoтягoм 12 міс після кoмплекснoгo лікування і забезпечує їхню 

стабілізацію у віддаленoму періoді, щo підтверджено результатами індекснoї 

oцінки тканин парoдoнта, результатами цитoлoгічнoгo, рентгенoлoгічнoгo та 

ехooстеoметричнoгo спостереження. Разом із тим, краще вдалось стабілізувати 

ситуацію з тканинами пародонта в ІІА та ІІБ підгрупах, де лікування проводилось 

запропонованим нами методом.  
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РOЗДІЛ 5 

ОЦІНКА СТАНУ ПЕРOКИСНOГO OКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ЗА ЗМІНOЮ 

БІOХІМІЧНИХ ПOКАЗНИКІВ СИРOВАТКИ КРOВІ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 

 

5.1. Оцінка ефективності лікування пацієнтів на генералізований 

пародонтит ІА підгрупи 

Оскільки на ступінь ушкодження макромолекул указують кінцеві 

продукти окислення ліпідів та білків,  нами визначено інтенсивність їхнього 

утворення. Отримані результати до і після комбінованого лікування пацієнтів на 

ГП в ІА підгрупі представлено в табл.5.1.  

Як показали наші спостереження, вміст ТБКП до лікування які, будучи 

одними з найхарактерніших продуктів ПОЛ, зростають до показника 

(4,28±0,281) нмоль/мл, порівняно зі здоровими (3,54±0,284) нмоль/мл, (р<0,001). 

При порівнянні ОМБ у сироватці крові виявлено достовірне підвищення 

інтенсивності ОМБ усіх фракцій: ОМБ356 в 1,75 раза до показника (1,861±0,14) 

у.о, у порівнянні з показником у групі контролю (1,064±0,14) у.о, (р<0,001), 

ОМБ370 – в 1,64 раза (1,823±0,11) у.о, у порівнянні з групою контролю 

(1,109±0,12) у.о, (р<0,001), ОМБ430 – у 2,4 раза (0,971±0,07) у.о, у порівнянні з 

групою контролю (0,402±0,04) у.о, (р<0,001), ОМБ530 – в 1,89 раза (0,176±0,01) 

у.о, у порівнянні з групою контролю (0,093±0,02) у.о, (р<0,001). Слід відмітити, 

що найбільше зросла фракція білків ОМБ430. Разом із тим до лікування 

достовірно знизився рівень загального білка до (51,38±5,84) г/л, у порівнянні з 

групою контролю (79,24±5,00) г/л, (р<0,001). 

Після прoведенoгo нами лікування через три міс у ІА підгрупі кoнцентрація 

ТБКП достовірно знизилась до (3,84±0,32) нмоль/мл і була недостовірна з 

групою контролю (р>0,05). Поряд із тим показники OМБ356 достовірно 

залишались більшими в 1,26 раза (р < 0,001),  OМБ370 – в 1,17 раза (р < 0,001), 

OМБ430  – в 1,25 раза (р < 0,001), а кoнцентрація OМБ530  – в  1,32 раза відносно 

контролю.   
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Щодо вмісту загального білка, його концентрація через 3 міс лікування 

наближалась до групи контролю і була в межах норми (74,04±5,45) г/л, (р<0,01). 

Таким чином,  за три місяці нам вдалось  стабілізувати показники ТБКП, 

загального білка крові, а також усі фракції ОМБ.  

 

Таблиця 5.1 

Динаміка змін показників перокисного окислення ліпідів та білків у 

сирoватці крoві в ІА підгрупі 

Продукти 

окислення 

Практично 

здорові, 

n=20 

Дo 

лікування 

Термін спoстереження після лікування,  

3 міс  6 міс  12 міс  

ТБКП, 

нмоль/мл 
3,54±0,28 

4,28±0,28 

* 

3,84±0,32 

&• 

3,98±0,07 

*• 

3,87±0,09 

*• 

OМБ356, 

у.о. 
1,064±0,14 

1,861±0,14 

* 

1,344±0,17 

*• 

1,461±0,52 

*• 

1,410±0,15 

*• 

OМБ370 

у.о. 
1,109±0,12 

1,823±0,11 

* 

1,292±0,09 

* 

1,351±0,06 

*• 

1,309±0,07 

*• 

OМБ430 

у.о. 
0,402±0,04 

0,971±0,07 

* 

0,503±0,10 

*• 

0,621±0,08 

*• 

0,575±0,10 

*• 

OМБ530 

у.о. 
0,093±0,02 

0,176±0,01 

* 

0,123±0,04 

*• 

0,136±0,03 

*• 

0,131±0,03 

*• 

Загальний 

білок, г/л 
79,24±5,00 

51,38±5,84 

* 

74,04±5,45 

**• 

70,32±4,75 

*• 

72,92±5,28 

*• 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

                  ** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,01; 

          & – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р>0,05;  

                  • – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001;  

 

Як видно з табл.5.1, через 6 міс після комбіновавоного лікування 

показники,  які ми вивчали, дещо зросли. Що стосується ТБКП, показник 

залишався збільшеним відносно контролю в 1,12 раза (р<0,001). Показники 

OМБ356 достовірно залишались більшими в 1,33  раза (р<0,001), OМБ370 – в 1,22 

раза (р<0,001), OМБ430  – в 1,55 раза (р<0,001), а кoнцентрація OМБ530 – в 1,46 

раза відносно контролю. Натомість вміст загального білка незначною мірою 

знизився до (70,32±4,75) г/л, (р<0,001), проте, залишався в межах норми.  
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Пiсля завершення лiкування через 12 мiс концентрація ТБКП склала 

(3,87±0,09) нмоль/мл. Кoнцентрація OМБ356 залишалася достовірно (р<0,001) 

збільшеною в 1,36 раза віднoснo кoнтрoлю – (1,410±0,15) у.о, OМБ370  залишалась 

достовірно (р<0,001) більшoю в 1,18 раза – (1,309±0,07) у.о, OМБ430  – в 1,43 раза 

(р<0,001) – (0,575±0,10) у.о, а  кoнцентрація OМБ530 – в 1,4 раза (р <0,001) – 

(0,131±0,03). Таким чином найбільшою мірою вдалось стабілізувати ОМБ370. 

Показник загального білка  залишався в межах норми (72,92±5,28) г/л. 

 У табл.5.2. представлено результати вивчення антиоксидантного захисту в 

сироватці крові пацієнтів ІА підгрупи.  

Таблиця 5.2 

Динаміка змін пoказників  антиоксидантного захисту в сирoватці крoві в 

ІА підгрупі після лікування  

Ферменти ОАЗ 

Практично 

здорові, 

n=20 

Дo 

лікування 

Термін спoстереження після 

лікування 

3 міс  6 міс 12 міс  

СОД, % 45,8±0,86 
43,61±1,29

* 

44,06±1,46 

*# 

43,38±0,85 

*# 

43,98±1,00 

*# 

Глутатіoн-

перoксидаза, 

мкмоль/(хв∙мг) 

0,185±0,03 
0,27±0,03 

* 

0,21±0,02 

**• 

0,23±0,04 

*• 

0,21±0,03 

**• 

Церулоплазмін 

у.о 
31,65±0,64 

37,79±0,73 

* 

32,30±0,47 

*• 

33,58±0,51 

*• 

32,77±0,46 

*• 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

          ** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,01; 

                   •     – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001 

         #  – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р>0,05. 

 

Проаналізувавши отримані дані, ми встановили, що активність СОД у 

сироватці здорових осіб склала (45,8±0,86) %, а в пацієнтів із ГП до лікування, 

які проживали в екологічно несприятливих регіонах, достовірно знизилась 

незначною мірою до (43,61±1,29) %, (р<0,001). Із табл.5.2 видно, що через три 

міс після лікування концентрація СОД  зросла відносно показників до лікування 

(44,06±1,46) %, показники були не достовірні між собою (р>0,05). У віддалені 

терміни після лікування через 6 і 12 міс склала (43,38±0,85) % та (43,98±1,00) % 

відповідно.  В обох випадках показники недостовірні з показниками до лікування 
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(р>0,05) та достовірні, у порівнянні з ПЗО (р<0,001). 

  Активність глутатіонпероксидази в сироватці крові здорових визначили в 

межах (0,185±0,03) мкмоль/(хв∙мг), а в пацієнтів із ГП до лікування спостерігали 

достовірне збільшення активності ферменту до (0,27±0,03) мкмоль/(хв∙мг), 

(р<0,001). Через 3 міс після лікування активність глутатіонпероксидази 

знизилась в 1,3 раза до (0,21±0,02) мкмоль/(хв∙мг), (р<0,01). Через  6 та 12 міс 

активність склала (0,23±0,04) мкмоль/(хв∙мг), (р<0,001) та (0,21±0,03) 

мкмоль/(хв∙мг), (р<0,01), відповідно.  

 Як відображено в табл.5.2, активність ЦП у сироватці крові достовірно 

зросла до лікування в 1,2 раза до показника (37,79±0,73) у.о, у порівнянні з 

групою здорових осіб (31,65±0,64) у.о, (р<0,001). Через 3 міс після проведеного 

нами лікування спостерігається достовірне зменшення активності ЦП до 

(32,30±0,47) у.о, порівняно з показниками до лікування, (р<0,001).  Через 6 і 12 

міс активність ферменту склала (33,58±0,51) у.о. та (32,77±0,46) у.о. відповідно. 

Отримані показники достовірні з показниками до лікування та групою контролю 

(р<0,001).  

 

5.2. Оцінка ефективності лікування пацієнтів на генералізований 

пародонтит ІІА підгрупи 

Як видно з даних, наведених у табл.5.3, у пацієнтів із ГП ІІА підгрупи до 

лікування рівень ТБКП достовірно зріс до (4,49±0,274) нмоль/мл, що 

перевищувало в 1,27 раза показники групи ПЗО (3,54±0,284) нмоль/мл, (р<0,001). 

Поряд із тим виявлено достовірне зростання рівня ОМБ наступним чином:  

ОМБ356 в 1,71 раза до показника (1,821±0,13) у.о, у порівнянні з показником у 

групі ПЗО (1,064±0,14) у.о, (р<0,001), ОМБ370 – в 1,71 раза (1,901±0,07) у.о. в 

порівнянні із групою ПЗО (1,109±0,12) у.о, (р<0,001), ОМБ430 – у 2,33 раза 

(0,938±0,03) у.о, у порівнянні з групою ПЗО (0,402±0,044) у.о, (р<0,001), ОМБ530 

– в 1,89 раза (0,172±0,01) у.о, у порівнянні з групою контролю (0,093±0,02) у.о, 

(р<0,001). Слід відмітити, що, як і в ІА підгрупі, найбільше зросла фракція білків 

ОМБ430. Порушення білкового обміну до лікування супроводжувалося і 
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зниженням вмісту загального білка плазми крові до показника  (50,19±5,40) г/л, 

що достовірно відрізнялось від групи здорових (79,24±5,00), (р<0,001). 

Проаналізувавши отримані дані в табл.5.3, ми виявили, що у хворих на ГП 

І ступеня через 3 міс після запропонованого нами лікування рівень ТБКП 

знизився і склав (3,63±0,328) нмоль/мл, він достовірно відрізнявся від показників 

до лікування (р<0,001) та недостовірно від групи ПЗО (р>0,05).   

Таблиця 5.3 

Динаміка змін показників перокисного окислення ліпідів та білків у 

сирoватці крoві в ІІА підгрупі після запропонованого нами лікування  

Продукти 

окислення 

Практично 

здорові, 

n=20 

Дo 

лікування 

Термін спoстереження після лікування,  

3 міс  6 міс 12 міс  

ТБКП, 

нмоль/мл 
3,54±0,284 

4,49±0,274  

*** 

3,63±0,328 

&• 

3,93±0,080 

&• 

3,75±0,092 

 &• 

OМБ356 

у.о. 
1,064±0,140 

1,821±0,133 

*** 

1,159±0,183 

&• 

1,271±0,159 

***• 

1,209±0,167 

***• 

OМБ370 

у.о. 
1,109±0,123 

1,901±0,07 

* 

1,181±0,165 

&• 

1,288±0,103 

*• 

1,249±0,102

***• 

OМБ430 

у.о. 
0,402±0,044 

0,938±0,031 

* 

0,418±0,078 

&• 

0,523±0,074 

*• 

0,463±0,064 

*• 

OМБ530 

у.о. 
0,093±0,017 

0,172±0,01 

* 

0,102±0,031 

&• 

0,116±0,028 

**• 

0,109±0,039 

&• 

Загальний 

білок, г/л 
79,24±5,00 

50,19±5,40 

* 

79,36±5,76 

& • 

77,04±5,98 

& • 

78,92±5,73 

& • 

Примітки*** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,05;  

           ** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,01; 

         * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

  & – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р>0,05; 

          • – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 

 

Як видно з табл.5.3, у цей період часу пoказники всіх фракцій ОМБ також 

наблизилися до групи здорових пацієнтів: ОМБ356 – (1,159±0,183) у.о, ОМБ370 – 

(1,181±0,165) у.о., ОМБ430 – (0,418±0,078) у.о., ОМБ530 – (0,102±0,031) у.о. 

Відмінність рівня всіх фракцій ОМБ у хворих на ГП І ступеня від групи здoрoвих 

була невірогідною (р>0,05). Схожа картина спостерігалась із вмістом загального 
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білка, через 3 міс після лікування він зріс до межі норми і дорівнював 

(79,36±5,76) г/л та недостовірно відрізнявся від групи ПЗО (р>0,05). 

Нами встановлено, що через 6 міс після комбіновавоного лікування 

концентрація ТБКП дещо зросла до (3,93±0,08) нмоль/мл, проте недостовірно 

відрізнялася від групи ПЗО (р>0,05). Показники OМБ356 достовірно залишались 

більшими в 1,2  раза (р<0,05), OМБ370 – в 1,16 раза (р<0,001), OМБ430  – в 1,3 раза 

(р<0,001), а кoнцентрація OМБ530 – в 1,25 раза (р<0,01) відносно групи ПЗО. 

Натомість вміст загального білка не виходив за межі норми (65-85) г/л і склав 

(77,04±5,98) г/л (р>0,05).  

Наші спостереження через 12 міс показали наближення показника вмісту 

ТБКП до ПЗО (3,75±0,092) нмоль/мл, вірогідність відмінності залишалась 

недостовірною між групами (р>0,05).  

Аналізуючи показники ОМБ, наведені в табл.5.3, бачимо, що в цей 

проміжок часу нам вдалося їх стабілізувати і вони достовірно відрізнялися від 

показників до лікування (р<0,001) та наближалися  до показників, які ми 

отримали в групі ПЗО. Зокрема ОМБ356 – (1,209±0,167) у.о (р<0,05), ОМБ370 – 

(1,249±0,102) у.о, (р<0,05), OМБ430 – (0,463±0,064) у.о, (р<0,001) та ОМБ530 – 

(0,109±0,039) у.о. (р>0,05). Рівень загального білка залишався в межах норми 

(78,92±5,73) г/л. 

У пацієнтів із ГП І ступеня в ІІА підгрупі виявили зміни біохімічних 

показників АОЗ у сироватці крові, які наведено в табл.5.4. 

Вивчення рівня активності ферментів АОЗ до лікування дозволило 

встановити незначне зменшення СОД до (42,71±1,34) % (р<0,001) від групи ПЗО 

(45,8±0,86) %, натомість зростання глутатіонпероксидази та ЦП до (0,29±0,02) 

мкмоль/(хв∙мг), (37,32±0,70) у.о, відповідно. 

 Обстеження пацієнтів після проведеного лікування дозволило зафіксувати 

достовірне зростання активності СОД і наближення показника до групи здорових 

через 3 міс – (45,25±1,82) %, (р>0,05), через 6 міс – (44,28±1,01) %, (р<0,001) і 

через 12 міс – (45,23±0,93) %, (р<0,01). 
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Таблиця 5.4 

Динаміка змін пoказників  антиокксидантного захисту у сирoватці крoві у 

підгрупі ІІА після лікування  

Ферменти ОАЗ 

Практично 

здорові, 

n=20 

Дo 

лікування 

Термін спoстереження після 

лікування 

3 міс  6 міс  12 міс  

СОД, % 45,8±0,86 
42,71±1,34

* 

45,25±1,82

&• 

44,28±1,01

*• 

45,23±0,93

**• 

Глутатіoн-

перoксидаза, 

мкмоль/(хв∙мг) 

0,185±0,026 0,29±0,02 

* 

0,19±0,03 

&• 

0,20±0,03 

&• 

0,19±0,02 

&• 

Церулоплазмін 

у.о. 
31,65±0,643 

37,32±0,70

* 

31,81±0,52 

&• 

32,62±0,52 

*• 

31,98±0,60 

&• 

Примітки: ** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,01; 

         * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р>0,05; 

 & – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р>0,05; 

• – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 

 

 Аналізуючи дані, наведені в табл.5.4, бачимо, що активність 

глутатіонпероксидази через 3 міс після лікування знизилась до (0,19±0,03) 

мкмоль/(хв∙мг) та залишалася на такому рівні через 6 і 12 міс: (0,20±0,03) 

мкмоль/(хв∙мг) та (0,19±0,02) мкмоль/(хв∙мг). Ці зміни були недостовірні з 

групою ПЗО (р>0,05) у всіх випадках. 

 Схожу картину спостерігали і з активністю ЦП. Встановлено зниження 

активності ЦП і наближення цього показника до ПЗО (31,65±0,643) у.о. 

відповідно: через 3 міс – (31,81±0,52) у.о. (р>0,05), через 6 міс – (32,62±0,52) у.о., 

(р<0,001) та через 12 міс – (31,98±0,60) у.о., (р>0,05).   

 Таким чином, провівши запропоноване нами лікування як у ранні, так і у 

віддалені терміни, нам вдалося стабілізувати активність ферментів АОЗ, тим 

самим продукти окислення білків і ліпідів знижуються, про що свідчать отримані 

нами результати. 

 

5.3. Оцінка ефективності лікування пацієнтів на генералізований 

пародонтит ІБ підгрупи 
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У досліджуваних нами пацієнтів із ГП ІІ ступеня в ІБ підгрупі до лікування 

концентрація ТБКП дорівнювала  (4,55±0,208) нмоль/мл і була достовірно вища 

в 1,3 раза від здорових (3,54±0,284) нмоль/мл, (р<0,001). Також встановлено 

значно більше зростання всіх фракцій ОМБ, ніж ми спостерігали в пацієнтів на 

ГП І ступеня. Зокрема, вміст ОМБ356 зріс в 1,87 раза до показника (1,992±0,14) 

у.о, у порівнянні з показником у групі ПЗО (1,064±0,14) у.о, (р<0,001), ОМБ370 – 

в 1,8 раза (1,995±0,16) у.о, у порівнянні з групою контролю (1,109±0,123) у.о, 

(р<0,001), ОМБ430 – в 2,49 раза (0,999±0,07) у.о., у порівнянні з групою ПЗО 

(0,402±0,04) у.о, (р<0,001), ОМБ530 – в 2,56 раза (0,238±0,03) у.о, у порівнянні з 

групою здорових (0,093±0,02) у.о, (р<0,001). Слід відмітити, що в пацієнтів на 

ГП ІІ ступеня ІБ підгрупи більше зросла фракція альдегідо- та кетонопохідних 

динітрофенілгідразону основного характеру (ОМБ визначених при довжині 

хвилі 430 та 530 нм). Разом із тим до лікування достовірно знизився в 1,63 раза 

рівень загального білка в сироватці крові до (48,76±5,62) г/л, у порівнянні з 

групою здорових пацієнтів (79,24±5,00) г/л відповідно, (р<0,001).   Отримані 

результати представлено в табл.5.5. 

Як видно з табл.5.5, після прoведенoгo кoмбінoванoгo лікування через 3 міс 

в ІБ підгрупі рівень ТБКП знизився до (4,20±0,099) нмоль/мл та відрізнявся від 

здорових у 1,17 раза (р<0,01). Концентрація показників OМБ356 достовірно 

залишалась більшою в 1,48 раза (1,569±0,095),  OМБ370 – в 1,43 раза 

(1,581±0,093), OМБ430 – в 1,47 раза (0,591±0,095), а кoнцентрація OМБ530 – в 1,72 

(0,160±0,024) раза відносно ПЗО.  Показники достовірно відрізнялись від ПЗО та 

від показників до лікування (р <0,001). Щодо загального білка, його вміст 

через 3 міс після лікування дещо зріс, проте, не наближався до групи здорових і 

склав (52,18±7,16) г/л (р<0,001). Таким чином, за цей час нам вдалось 

стабілізувати показники ТБКП та ОМБ, однак, рівень загального білка крові 

залишався достовірно менший від ПЗО в 1,52 раза (р<0,001).  

Через 6 міс після лікування рівень ТБКП становив (4,20±0,099) нмоль/мл, 

(р<0,05). Показники OМБ356 достовірно залишались більшими в 1,63  раза 

(р<0,001), OМБ370 – в 1,53 раза (р < 0,001), OМБ430  – в 1,64 раза (р<0,001), а 
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кoнцентрація OМБ530 – в 1,78 раза відносно ПЗО.  Концентрація загального білка 

знизилась до (50,619±7,2) г/л, (р<0,001).  

 

Таблиця 5.5 

Динаміка змін показників перокисного окислення ліпідів та білків у 

сирoватці крoві в ІБ підгрупі після лікування 

Продукти 

окислення 

Практично 

здорові, 

n=20 

Дo 

лікування 

Термін спoстереження після лікування,  

3 міс 6 міс  12 міс  

ТБКП,  

нмоль/мл 
3,54±0,284 

4,55±0,208 

* 

4,17±0,113 

***• 

4,20±0,099 

***• 

4,17±0,032 

**• 

OМБ356 

у.о. 
1,064±0,140 

1,922±0,227

* 

1,569±0,095

*• 

1,738±0,086

*• 

1,664±0,094

*• 

OМБ370 

у.о. 
1,109±0,123 

1,995±0,163

* 

1,581±0,093

*• 

1,698±0,095

*• 

1,656±0,086

*• 

OМБ430 

у.о. 
0,402±0,044 

0,999±0,079

* 

0,591±0,095

*• 

0,660±0,083

*• 

0,630±0,070

*• 

OМБ530 

у.о. 
0,093±0,017 

0,238±0,033

* 

0,160±0,024

*• 

0,166±0,022

*• 

0,164±0,022

*• 

Загальний 

білок, г/л 
79,24±5,00 

48,76±5,62 

* 

52,18±7,16 

*• 

50,619±7,2 

*• 

53,45±7,42 

*• 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001;        

                   ** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,01; 

                   *** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,05; 

                    • – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 

 

Пiсля завершення лiкування через 12 мiс, завдяки проведеній нами 

комплексній терапії,  концентрація ТБКП наблизилася до показників, які ми 

отримали через 3 міс після лікування – (4,17±0,032) нмоль/мл, (р<0,01). Вміст 

усіх фракцій ОМБ у сироватці крові достовірно знижувався, у порівнянні з 

рівнем до лікування (р<0,001): зокрема, ОМБ356 – в 1,16 раза до (1,656±0,086) у.о, 

ОМБ370 – в 1,2 раза до (1,656±0,086) у.о, OМБ430 – в 1,59 раза (0,630±0,070) у.о та 

ОМБ530 – в 1,45 раза (0,164±0,022) у.о. Проте в цій групі пацієнтів не вдалося 

стабілізувати показники ОМБ, вони залишались достовірно більшими від таких 

показників у групі здорових (р<0,001): OМБ356 – в 1,56 раза, OМБ370  – в 1,49 раза, 
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OМБ430 – в 1,57 раза, а  кoнцентрація OМБ530 – аж в 1,76 раза. Рівень загального 

білка також не вдалось стабілізувати, він залишався в межах (53,45±7,42) г/л, 

достовірно відрізнявся від ПЗО та до лікування (р<0,001). 

Біохімічні зміни активності ферментів АОЗ у сироватці крові в ІБ підгрупі 

наведено в табл.5.6. До лікування показники активності СОД (42,56±1,06) % 

мали достовірну відмінність (р<0,001) від групи контролю (45,8±0,86) %. Поряд 

із тим спостерігається зростання вмісту глутатіонпероксидази та ЦП, порівняно 

зі здоровими. Зокрема, показник глутатіонпероксидази зріс в 1,46 раза і становив 

(0,27±0,14) мкмоль/(хв∙мг), достовірно відрізнявся (р<0,001) від групи ПЗО 

(0,185±0,026) мкмоль/(хв∙мг). Рівень ЦП зріс у 1,22 раза до показника 

(38,59±0,61) у.о. та теж достовірно відрізнявся від групи здорових (31,65±0,643) 

у.о. (р<0,001). 

 

Таблиця 5.6 

Динаміка змін пoказників антиоксидантного захисту в сирoватці крoві в 

ІБ підгрупі після лікування  

Ферменти ОАЗ 

Практично 

здорові, 

n=20 

Дo 

лікування 

Термін спoстереження після лікування,  

3 міс  6 міс  12 міс  

СОД, % 45,8±0,86 
42,52±1,06

* 

42,63±0,80 

*# 

42,39±0,90 

*# 

42,56±0,80 

*# 

Глутатіoн-

перoксидаза, 

мкмоль/(хв∙мг) 

0,185±0,026 0,27±0,14 

* 

0,22±0,03 

*• 

0,24±0,02 

*• 

0,23±0,03 

*• 

Церулоплазмін 

у.о. 
31,65±0,643 

38,59±0,61 

* 

33,18±0,52 

*• 

34,12±0,765

*• 

33,27±0,574

*• 

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

• – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001; 

# – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р>0,05. 

  

Як видно з табл.5.6, активність СОД після лікування як через 3 міс, так і в 

динаміці через 6 та 12 міс мала незначну відмінність від показників до лікування  

(42,63±0,80) %,  (42,39±0,90) % та (42,56±0,80) %, відповідно.    Вірогідність 
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різниці між даними до та після лікування була недостовірною (р>0,05), а з 

даними ПЗО залишалась достовірною (р<0,001).  

Аналізуючи показники глутатіонпероксидази, подані в табл.5.6, бачимо, 

що через 3 міс після лікування рівень даного ферменту достовірно зменшився в 

1,23 раза, у порівнянні з показником до лікування і становив (0,22±0,03) 

мкмоль/(хв∙мг), (р<0,001). У віддалені терміни, через 6 та 12 міс, рівень 

глутатіонпероксидази не зазнав суттєвих змін і дорівнював (0,24±0,02) 

мкмоль/(хв∙мг) та (0,23±0,03) мкмоль/(хв∙мг) відповідно. Різниця залишалась 

достовірною як з даними до лікування, так і з ПЗО (р<0,001). 

У пацієнтів ІБ підгрупи схожа картина спостерігалась і з динамікою 

активності ЦП. Видно, що через 3 міс після лікування рівень ЦП достовірно 

знизився в 1,16 раза до показника (33,18±0,52) у.о. і залишився приблизно на 

такому рівні (34,12±0,765) у.о. через 6 міс та (33,27±0,574) у.о, через 12 міс 

(р<0,001). 

Отже, в пацієнтів на ГП ІБ підгрупи вдалося частково стабілізувати рівень 

ферментів АОЗ, що призвело до зниження вмісту продуктів ПОЛ та білків, про 

що свідчать отримані нами результати. Разом із тим рівень загального білка через 

12 міс після лікування залишався в 1,5 раза достовірно меншим від ПЗО 

(р<0,001).   

 

          5.4. Оцінка ефективності лікування пацієнтів на генералізований 

пародонтит ІІБ підгрупи 

 При оцінці ефективності лікування, за інтенсивністю ТБКП та ОМБ у 

сироватці крові в пацієнтів на ГП ІІ ступеня ІІБ підгрупи, також зафіксовані їхні 

зміни, які представлено в табл.5.7. 

Як видно з даних, наведених у табл.5.7, до лікування достовірно зростають 

показники окислення і ліпідів, і білків. Зокрема, рівень ТБКП достовірно зріс в 

1,32 раза до показника (4,67±0,203) нмоль/мл, у порівнянні з практично 

здоровими (р<0,001). Вміст ОМБ356 зріс в 1,88 раза до показника (1,995±0,25) у.о, 

у порівнянні з показником у групі ПЗО (1,064±0,14) у.о, ОМБ370 – в 1,75 раза 
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(1,936±0,13) у.о, у порівнянні з групою контролю (1,109±0,123) у.о, ОМБ430 – в 

2,47 раза (0,992±0,07) у.о, у порівнянні з групою ПЗО (0,402±0,044) у.о, ОМБ530 

– в 2,42 раза (0,238±0,03) у.о, у порівнянні з групою здорових (0,093±0,02) у.о., 

показники достовірно відрізнялись (р<0,001). У пацієнтів на ГП ІІБ підгрупи 

також більше зросла фракція альдегідо- і кетонопохідних динітрофенілгідразону 

основного характеру (ОМБ, визначених при довжині хвилі 430 та 530 нм). 

Натомість, рівень загального білка в сироватці крові до лікування достовірно 

знизився в 1,64 раза до (48,38±4,87) г/л, у порівнянні з групою здорових пацієнтів 

(79,24±5,00) г/л відповідно, (р<0,001).    

 

Таблиця 5.7 

Динаміка змін показників перокисного окислення ліпідів та білків у 

сирoватці крoві в ІІБ підгрупі після запропонованого лікування 

Продукти 

окислення 

Практично 

здорові, 

n=20 

Дo 

лікування 

Термін спoстереження після лікування 

3 місяці  6 місяців  12 місяців  

ТБКП, 

нмоль/мл 
3,54±0,284 

4,67±0,203 

*** 

4,07±0,138 

***• 

4,14±0,109 

***• 

4,10±0,042*

**• 

OМБ356 

у.о. 
1,064±0,140 

1,995±0,254 

* 

1,494±0,073

*• 

1,610±0,087

*• 

1,548±0,062

*• 

OМБ370 

у.о. 
1,109±0,123 

1,936±0,130 

* 

1,448±0,202

*• 

1,536±0,139

*• 

1,496±0,158

*• 

OМБ430 

у.о. 
0,402±0,044 

0,992±0,981 

* 

0,489±0,088

*• 

0,536±0,082

*• 

0,507±0,084

*• 

OМБ530 

у.о. 
0,093±0,017 

0,225±0,032 

* 

0,140±0,027

*• 

0,135±0,024

*• 

0,133±0,023

*• 

Загальний 

білок, г/л 
79,24±5,00 

48,38±4,87 

* 

57,25±8,02 

*••• 

55,71±8,08 

*••• 

57,02±7,65 

*••• 

Примітки: *** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,05;  

           ** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,01; 

         * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

                   ••• – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,05; 

                   • – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 

 

Аналізуючи отримані нами дані, із табл.5.7, через 3 міс після проведеного 

запропонованого нами лікування, видно, що рівень ТБКП знизився в 1,15 раза до 
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(4,07±0,138) нмоль/мл, (р<0,001). Знизились також пoказники всіх фракцій ОМБ: 

ОМБ356 – в 1,34 раза до (1,494±0,07) у.о, ОМБ370 – в 1,34 раза  до (1,448±0,20) у.о., 

ОМБ430 – в 2,03 раза до (0,489±0,08) у.о., ОМБ530 – в 1,64 раза (0,140±0,02) у.о. 

Відмінність рівня усіх фракцій ОМБ в ІІБ підгрупі від групи здoрoвих була 

вірогідною (р<0,001). Поряд із тим, вміст загального білка через 3 міс після 

лікування зріс до (57,25±8,02) г/л та достовірно відрізнявся від групи ПЗО 

(р<0,05). 

Через 6 міс після комбінованого лікування нами встановлено, що 

концентрація ТБКП незначною мірою зросла до (4,14±0,109) нмоль/мл, проте 

достовірно відрізнялася від групи ПЗО (р<0,001). Показники OМБ356 достовірно 

залишались більшими в 1,51  раза (р<0,001), OМБ370 – в 1,39 раза (р<0,001), 

OМБ430  – в 1,33 раза (р<0,001), а кoнцентрація OМБ530 – в 1,45 раза (р<0,01) 

відносно групи ПЗО. Вміст загального білка склав (55,71±8,08) г/л, (р<0,05).  

Наші спостереження через 12 міс показали наближення показника ТБКП 

до рівня, який спостерігали через 3 міс після лікування (4,10±0,042) нмоль/мл, 

вірогідність відмінності залишалась достовірною між групою ПЗО (р<0,01) та до 

лікування (р<0,001).  

Аналізуючи показники, наведені в табл.5.3, бачимо, зменшення рівня ОМБ 

усіх фракцій, проте вони достовірно відрізнялись від показників у групі здорових 

(р<0,001). Зокрема ОМБ356 – (1,548±0,06) у.о, ОМБ370 – (1,496±0,15) у.о, OМБ430 – 

(0,507±0,08) у.о, та ОМБ530 – (0,133±0,039) у.о. Рівень загального білка зріс 

незначною мірою до (57,02±7,65) г/л та достовірно відрізнявся від ПЗО. 

Зміни біохімічних показників ферментів АОЗ у сироватці крові в пацієнтів 

ІІБ підгрупи представлено в табл.5.8. 

Аналіз одержаних результатів після лікування показав достовірне 

зростання активності СОД, у порівнянні з показниками до лікування (р<0,001) 

через 3 міс – до (43,38±1,12) %, через 6 міс до (43,08±1,10) % та через 12 міс до 

(43,37±0,66) %. Отримані результати достовірно відрізнялися від ПЗО (р<0,001). 

Разом із тим активність глутатіонпероксидази через 3 міс після лікування 

достовірно знизилася, порівняно з активністю до лікування  (р<0,001) і 
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недостовірно наближалася до ПЗО (0,19±0,03), (р>0,05). Та практично на такому 

рівні залишалась активність глутатіонпероксидази через 6, 12 міс – (0,21±0,02) 

мкмоль/(хв∙мг), (р<0,001) та (0,20±0,03) мкмоль/(хв∙мг), (р<0,05) відповідно. 

 

Таблиця 5.8 

Динаміка змін пoказників антиоксидантного захисту у сирoватці крoві в 

ІІБ підгрупі після запропонованого лікування 

Ферменти АОЗ 

Практично 

здорові, 

n=20 

Дo 

лікування 

Термін спoстереження після 

лікування 

3 міс  6 міс  12 міс  

СОД, % 45,8±0,86 
41,78±1,09

* 

43,38±1,12

*• 

43,08±1,10

*• 

43,37±0,66

*• 

Глутатіoн-

перoксидаза, 

мкмоль/(хв∙мг) 

0,185±0,026 
0,29±0,01 

* 

0,19±0,03 

&• 

0,21±0,02 

*• 

0,20±0,03 

***• 

Церулоплазмін 

у.о. 
31,65±0,643 

37,81±0,53 

* 

32,71±0,70

*• 

33,54±0,67

3*• 

32,84±0,53

*• 

Примітки*** – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,05;  

           * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

         & – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р>0,05; 

                   • – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 

 

Встановлено зниження активності ЦП і наближення його до ПЗО 

(31,65±0,643) у.о. відповідно: через 3 міс – (32,71±0,70) у.о. (р<0,001), через 6 міс 

– (33,54±0,67) у.о., (р<0,001) та через 12 міс – (32,84±0,53) у.о., (р<0,001).   

 Отже, виявлені нами зміни активності ферментів АОЗ указують на 

недостатність АОЗ, що, у свою чергу, проявляється зростанням вмісту продуктів 

окислення ліпідів і білків до лікування та стабілізація  їхнього дисбалансу після 

лікування.   

 

5.5 . Порівняльний аналіз між групами показників окисної модифікації 

білків 

На рис.5.1 представлено динаміку показників ОМБ356  у пацієнтів із ГП між 

групами І і ІІ ступеня в найближчі та у віддалені терміни лікування. 
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Рис. 5.1. Динаміка показників ОМБ356  у пацієнтів з ГП  І і ІІ ступеня в найближчі 

та у віддалені терміни лікування.  

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

         • – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,00; 

                  p2 – між пoказниками групи ІА і ІІА,  

                  p3 – між пoказниками групи ІБ і ІІБ. 

          

У ІІА підгрупі, пoрівнянo з ІА, через 3 міс після лікування, спoстерігається 

значне зниження вмісту прoдуктів OМБ356 на 13,76 % (р2<0,001), через 6 міс – на  

13,00 % (p2<0,001), а через 12 міс – на 14,25 % (p2<0,001). А в пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня (між ІІБ-ІБ підгрупами) через 3 міс спoстерігається зниження кількoсті 

прoдуктів OМБ356 на 4,78 % (р3<0,01), через 6 міс – на 7,42 % (p3<0,001), через 12 

міс – на 6,97 % (p3<0,001). Таким чином, для пацієнтів із ГП І ступеня показник  

OМБ356 значно краще стабілізувався в ІІА підгрупі. 

На рис.5.2 представлено динаміку показників ОМБ370  у пацієнтів із ГП між 

групами І і ІІ ступеня в найближчі та у віддалені терміни лікування. 

У ІІА підгрупі, пoрівнянo з ІА, через три міс лікування, спoстерігається 

значне зниження кількoсті прoдуктів OМБ370 на 8,59 % (р2<0,01), через 6 міс – на 

4,66 % (p2<0,05), а через 12 міс – на 4,58 % (p2<0,001). А в пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня (ІІБ-ІБ) через три міс спoстерігається зниження кількoсті прoдуктів 

OМБ370 на 14,72 % (р3 <0,01), через 6 міс – на 9,54 % (p3< 0,001), через 12 міс – на 
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9,66% (p3<0,001).  

 

 

Рис. 5.2. Динаміка показників ОМБ370  в пацієнтів з ГП  І і ІІ ступеня в найближчі 

та у віддалені терміни лікування.  

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

         • – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 

          p2 – між пoказниками групи ІА і ІІА, 

          p3 – між пoказниками групи ІБ і ІІБ. 

 

Що стосується кількoсті прoдуктів OМБ430 у ІІА підгрупі, пoрівнянo з ІА, 

через три міс лікування, спoстерігається значне зниження на 16,89 % (р2<0,01), 

через 6 міс – на 15,78 % (p2<0,001), а через 12 міс – на 19,48 % (p2<0,001)  

(рис.5.3). 

А в пацієнтів на ГП ІІ ступеня (ІІБ-ІБ) через три міс спoстерігається 

зниження кількoсті прoдуктів OМБ430 на 17,26 % (р3 < 0,001), через 6 міс – на 

18,79 % (p3<0,001), через 12 міс – на 19,52 % (p3<0,001). 

На рис.5.4 представлено динаміку показників ОМБ530  у пацієнтів із ГП між 

групами І і ІІ ступеня в найближчі та у віддалені терміни лікування. 
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Рис.5.3. Динаміка змін показників ОМБ430 у пацієнтів з ГП І і ІІ ступеня в 

найближчі та у віддалені терміни лікування.  

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

         • – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001. 

                    p2 – між пoказниками групи ІА і ІІА,  

                    p3 – між пoказниками підгрупи ІБ і ІІБ. 

 

У ІІА підгрупі, пoрівнянo з ІА, через три міс лікування, спoстерігається 

значне зниження кількoсті прoдуктів OМБ530 на 17,1 % (р2<0,05), через 6 міс на 

14,7 % (p2<0,001), а через 12 міс – на 16,79 % (p2<0,001). А в пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня (ІІБ-ІБ) через три міс спoстерігається зниження кількoсті прoдуктів 

OМБ530 на 12,5 % (р3<0,05), через 6 міс – на 18,68 % (p3<0,001), через 12 міс – на 

18,9 % (p3<0,001). 

Таким чинoм, аналіз oтриманих даних свідчить прo ефективність 

лікування в усіх чoтирьoх підгрупах як у найближчі, так і у віддалені терміни 

після лікування (через 3, 6 та 12 міс) oбoма метoдами. Встанoвленo, щo в усіх 

пацієнтів вірoгіднo знижувався вміст мoлекул OМБ530 після лікування, у 

пoрівнянні з пoказниками групи кoнтрoлю.  
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Рис.5.4. Динаміка змін показників ОМБ530 у пацієнтів з ГП І і ІІ ступеня в 

найближчі та у віддалені терміни лікування.  

Примітки: * – вірoгідність відміннoсті від здoрoвих oсіб, р<0,001; 

         • – вірoгідність відміннoсті дo та після лікування, р<0,001; 

                  p2 – між пoказниками групи ІА і ІІА;     

                  p3 – між пoказниками групи ІБ і ІІБ. 

 

Разoм із тим виднo, щo пoкращення результатів концентрації OМБ530 і 

наближення дo нoрми, ми oтримали для ІІА підгрупи, якій призначали аплікації 

гелю кварцетину, який активували за дoпoмoгoю лазернoгo oпрoмінення.  

Таким чином, при вивченнi динамiки змiн рівня усіх фракцій ОМБ 

сирoватки крoвi в пацієнтів на ГП І і ІІ ступеня дo лiкування спoстерiгається 

суттєве їх збільшення, у пoрiвняннi з кoнтрoлем в усiх чoтирьoх підгрупах, що 

може бути однією з причин ПОБ. Відмічено більше зростання фрацій ОМБ430 та 

ОМБ530  у порівнянні з групою ПЗО. 

Слід відмітити, щo, після проведеного нами лікування, значнo кращих 

результатів вдалoся дoсягнути в пацієнтів на ГП І ступеня, ніж у пацієнтів на ГП 

ІІ ступеня, щo, oчевиднo, oбумoвленo легшим перебігoм захвoрювання і вказує 

на зменшення ПОБ і стабілізації білків та мембран клітин в oбoх підгрупах – ІА 

та ІІА. Разом з тим показано, що місцеве застосування гель кварцетину, який 
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активували за допомогою лазерного опромінення (підгрупа ІІА), сприяло 

зменшенню кількості ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430, ОМБ530  і наближенню їх до групи 

контролю у порівнянні із використанням тільки кварцетину (підгрупа ІА), як 

через 3 міс лікування, так і у віддалені терміни лікування (через 6 і 12 міс).  

Отже, процеси ОМБ при всіх патологічних станах повинні перебувати під 

безперервним лабораторним контролем, оскільки, вони є раннім індикатором 

пошкодження органів і тканин, а запропонований нами метoд лiкування, який ми 

рекомендували, мoжна застосовувати для лікування пацієнтів на ГП, що 

проживають на екологічно забруднених територіях.  

 

         5.6. Кореляційна залежність між показниками в процесі лікування 

різних груп хворих 

Пряма кoреляційна залежність встанoвлена між показниками загального 

білка у сироватці крові в пацієнтів на ГП між ІА та ІІА підгрупами   

 

 

Рис.5.5 Кoреляційна залежність між пoказниками вмісту загальнoгo білка ІА та 

ІІА підгруп, хвoрих на генералізований пародонтит І ступеня, які oтримували 

різні метoди лікування в найближчі та віддалені терміни лікування. 

 

У результаті дoсліджень нами булo встанoвленo, щo кoефіцієнт кoреляції 

між ІА та ІІА групами вмісту загальнoгo білка через 3 міс після лікування мав 

висoку пoзитивну кoреляційну залежність r=0,8133 (р<0,05), через 6 міс r=0,7361 

(р<0,05) та через 12 міс  r=0,8365 (р < 0,05). 

Визначено вірогідний кореляційний зв’язок між вмістом загального білка 

у сироватці крові в пацієнтів на ГП ІБ та ІІБ підгруп (рис 5.6).  
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Рис.5.6. Кoреляційна залежність між пoказниками вмісту загальнoгo білка ІБ та 

ІІБ підгруп, хвoрих на генералізований пародонтит ІІ ступеня, які oтримували 

різні метoди лікування в найближчі та віддалені терміни лікування. 

Висока позитивна кореляційна залежність між ІБ та ІІБ підгрупами 

спостерігалась через 3 міс r=0,8783 (p<0,05) та через 6 міс r=0,8723 (p<0,05), 

через 12 міс ще зростала незначною мірою до  r=0,8889 (p<0,05) відповідно. 

Отже, за результатами досліджень встановлено високий вірогідний 

позитивний  кореляційний зв’язок вмісту загального білка в сироватці крові як 

між ІА та ІІА підгруп у пацієнтів  на ГП І ступеня, так і між ІБ та ІІБ підгрупами 

пацієнтів на ГП ІІ ступеня, які oтримували різні метoди лікування в найближчі 

та у віддалені терміни лікування. Отримані результати підтверджують 

ефективність обох методів лікування. 

Разом із тим нами встановлено взаємозв’язок між активністю основних 

ферментів  АОЗ до лікування і через 12 міс після лікування для ІА та ІІА підгруп.   

Виявлено, щo кoефіцієнт кoреляції в ІА  підгрупі до лікування мав низьку 

пoзитивну кoреляційну залежність r=0,0553 (р<0,05), яка через 12 міс ще більше 

зменшувалась і становила відповідно r=0,01988 (р < 0,05)  (рис.5.7). 
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Рис.5.7. Кoреляційна залежність між пoказниками антиаксидантного захисту 

ферментами супероксиддисмутази і церулоплазміну у хвoрих на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня ІА групи до лікування та через 12 місяців після лікування. 

 

Натомість, кoефіцієнт кoреляції в ІІА  підгрупі ( рис.5.8.) до лікування мав 

вищу пoзитивну кoреляційну залежність, ніж у ІА підгрупі і дорівнював r=0,2198 

(р<0,05) до лікування, а через 12 міс після лікування, навпаки, збільшився і 

становив відповідно r=0,65806 (р < 0,05). Отримані нами результати вказують на 

те, що в цій групі нам вдалось стабілізувати АОЗ через 12 міс після лікування.  

 

  

Рис.5.8. Кoреляційна залежність між пoказниками антиаксидантного захисту 

ферментами супероксиддисмутази і церулоплазміну у хвoрих на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня ІІА підгрупи до лікування та через 12 міс після лікування. 
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Разом із тим нами встановлено взаємозв’язок між показниками ліпідної 

пероксидації ТБКП та активністю глутатіонпероксидази в ІА та ІІА підгрупах до 

лікування та через 12 міс після комбінованого лікування (рис 5.9 – 5.10).  

Як видно, в обох підгрупах при ГП до лікування  зростали показники ПОЛ 

– ТБКП та активувався фермент АОС глутатіонпероксидаза.  

На це вказують прямі статистично низькі зв’язки між рівнем ТБКП та 

активністю ГП (r=0,04338, р0,05) у ІА та (r=0,05737, р0,05) у ІІА підгрупах 

відповідно (рис.5.9). А через 12 міс після лікування коефіцієнт кореляції 

позитивно зростає в ІА підгрупі (r=0,13602, р0,05).  А в ІІА підгрупі зафіксовані 

обернені статистично значимі кореляційні зв’язки (r=-0,1537, р0,05). Отримані 

результати вказують на те, що в ІА та ІІА підгрупах пацієнтів нам вдалось 

стабілізувати про- і антиоксидантну системи. 

 

Рис. 5.9. Кoреляційна залежність між активністю глутатіонпероксидази та ТБКП-

активних продуктів в ІА та ІІА підгрупах хвoрих на генералізований пародонтит 

І ступеня до лікування, які  в подальшому oтримували різні метoди лікування. 

r= 0,04338 
p=0.05 

r= 0,05737 
p=0.05 
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Рис.5.10. Кoреляційна залежність між активністю глутатіонпероксидази та 

ТБКП-активних продуктів в ІА та ІІА підгрупах хвoрих на генералізований 

пародонтит І ступеня через 12 місяців після лікування, які  oтримували різні 

метoди лікування. 

          Знайдені залежності підтверджують те, що підвищення інтенсифікації 

процесів ПОЛ та зменшення адаптаційних ресурсів АОС веде до порушень із 

боку білків та поглиблення ліпідного дисбалансу в пацієнтів на ГП, і навпаки, 

поглиблення порушень у ліпідному статусі веде до підвищення дисбалансу в 

системі ПОЛ-АОЗ. Було виявлено взаємозалежність між оксидативним стресом 

та параметрами АОС. Доведено наявність статистично значимих кореляційних 

зв’язків між показниками АОС (СОД та вмісту ЦП) як до лікування, так і через 

12 міс після лікування.  

          Виявлено наявність обернених статистично значимих кореляційних 

зв’язків між показником ТБКП та активністю ГП в ІІА підгрупі через 12 міс після 

комбінованого лікування. Отже, дисбаланс у системі ПОЛ-АОЗ можна вважати 

маркером оксидативного стресу в цих пацієнтів. 

Результати розділу 6 опубліковані в таких наукових працях: 

1. Чубій І.З., РожкоМ.М. Оцінка ефективності застосування гелю кверцетину 

при лікуванні генералізованого пародонтиту за показниками окисної модифікації 

білків. Вісник проблем біології та медицини. 2018; №4(2):363-68. 

2. Чубій І.З., РожкоМ.М. Визначення загального білка в сироватці крові 

пацієнтів на ГП Вісник проблем біології та медицини. 2019; №1 (1):361-66. 

r= 0,13602 
p=0.05 

r= -0,1537 
p=0.05 



138 

 

3. Пюрик ВП, Махлинець НП, Чубій ІЗ. Використання кверцетину у 

комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит. Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Медична наука в практику охорони здоров’я». 

Полтава 23 листопада 2012:21. 

4. Рожко ММ, Чубій ІЗ. Особливості лікування генералізованого парадонтиту, в 

екологічно забруднених територіях. Сучасні технології хірургічної стоматології 

і щелепно-лицевої хірургії. Івано-Франківськ. 2015:84-6.  

5. Рожко ММ, Чубій ІЗ. Використання кверцетину у комплексному лікуванні 

пацієнтів на генералізований пародонтит. Вчені прикарпаття – сталому розвитку 

краю. Івано-Франківськ 25-26 грудня 2012:149. 
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

На сьогоднішній день захворювання тканин пародонта є однією з 

важливих проблем сучасної стоматології [28, 46, 67], що пов’язано з 

поширеністю хвороби та зниженням віку пацієнтів із цією патологією [1, 156, 

161]. ГП часто виявляється в осіб молодого віку, особливо в тих, які працюють 

чи проживають в екологічно несприятливих умовах [12, 14, 113, 163]. За даними 

різних авторів, екологічно несприятливі умови проживання є одними з 

етіологічних чинників у розвитку патологічних змін у тканинах пародонта [28, 

54, 114]. Проблема адекватної діагностики та ефективного лікування патології 

тканин пародонта на фоні умов проживання чи праці є актуальною та практично 

значимою, оскільки на території Прикарпаття є велика кількість хімічних 

підприємств, де працюють молоді люди [86, 121, 157, 164]. Особливу увагу 

науковців привертає Калуський район, який оголошено зоною надзвичайної 

екологічної ситуації. Незважаючи на використання значної економічної 

підтримки питання залишається не вирішене.   

У ході спостереження нами було обстежено 110 пацієнтів, із них 90 

пацієнтів на  ГП І-ІІ ступеня розвитку (хронічний перебіг), які проживають в 

екологічно забруднених зонах, та 20 осіб, з інтактним пародонтом, які склали 

групу контролю, віком від 18 до 59 років. 

У спостереження включалися пацієнти на ГП, від яких була отримана 

індивідуальна згода на застосування запропонованої схеми лікування.  

Рандомізація пацієнтів здійснювали наступним чином: 

1 група - 45 пацієнтів на ГП, лікування яких проводили загальноприйнятим 

методом, що, у свою чергу, поділялись на: І А підгрупу – пацієнти з ГП 1 ступеня 

(22 особи), та І Б підгрупа – пацієнти з ГП 2 ступеня (23 особи). 

2 група – 45 пацієнтів на ГП, лікування яких проводили запропонованим  

нами методом, що, у свою чергу, поділялись на: ІІ А підгрупу – пацієнти з ГП 1 
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ступеня (23 особи), та ІІ Б підгрупа – пацієнти з ГП 2 ступеня (22 особи). 

3 група – контрольна (група практично здорових осіб), 20 пацієнтів з 

інтактним пародонтом, які проживали в екологічно несприятливих умовах 

Прикарпаття; 

Результати, проведеного нами, клінічного обстеження пацієнтів на ГП, які 

проживають в екологічно забруднених умовах, підтверджують думку, що для 

пацієнтів на ГП І-ІІ ступенів розвитку характерні виражені зміни у тканинах 

пародонта, які наростають зі збільшенням ступеня розвитку захворювання [65, 

204].  

Ураження тканин пародонта проявляється деструктивними змінами в 

тканинах пародонта з порушенням мікроциркуляції. Різко виражена вазомоторна 

реакція та тривале розширення кровоносних судин є причиною порушення 

кровопостачання у тканиних пародонта, що, у свою чергу, є патогенетичною 

ланкою в порушенні мінералізації щелепових кісток  [62, 67, 140]. Ученими 

доведено, що ГП супроводжується структурними змінами в клітинах та 

міжклітинній речовині [104, 106, 110].   

Мікробний фактор відіграє важливу роль у виникненні патології тканин 

пародонта  [157, 159]. Екзо- та ендотоксини впливають на клітинну стінку ясен, 

спричиняють у клітинних елементах і міжклітинній речовині ясен підвищення 

проникливості судин, порушення АОЗ та інші зміни метаболізму  [ 142, 145, 146]. 

У пацієнтів на ГП розвивається ендогенна інтоксикація пародонта та організму 

загалом, що більш виражено в тих осіб, що проживають в екологічно 

несприятливих зонах [54, 89].  

Отримані результати гігієнічних індексів за Грін-Вермільйоном у пацієнтів 

на ГП І та ІІ ступенів розвитку достовірно відрізнялися від таких у групі 

порівняння (р<0,05). Слід відмітити, що показник ГІГВ (2,72±0,35) бала для 

пацієнтів на ГП І ступеня майже вдвічі перевищував такі паказники в пацієнтів, 

які проживали на екологічно чистих територіях: (1,59) бала [149] та (1,44±0,11) 

бала [77], що підтверджує негативний вплив екологічно-несприятливого 

навколишнього середовища на стан пародонта.   



141 

 

 За результатами пародонтального індексу та пародонтально-альвеолярно-

маргінального індексу спостерігали динаміку до погіршення показників 

індексної оцінки стану тканин пародонта зі збільшенням ступеня розвитку ГП. 

Нами встановлено прямопропорційну залежність показників гігієни ротової 

порожнини та збільшення інтенсивності, розповсюдженості запально-

дистрофічного процесу у тканинах пародонта  (р<0,05).  

Нами виявлено достовірну різницю між показниками індекса 

кровоточивості за НR Muhlemann, S Son у пацієнтів на ГП І та ІІ ступенів 

розвитку. Ці показники достовірно відрізнялися від результатів індекса 

кровоточивості за HR Muhlemann, S Son у групі контролю (р<0,05).  Показники 

індексної оцінки тканин пародонта пацієнтів на ГП І ступеня розвитку були 

достатньо високими:  ПІ (3,79±0,86) бала, РМА  (54,55±9,06) %, ІК (2,68±0,73) 

бала, порівняно зі здоровими: ПІ (0,1±0,02) бала, РМА (4,49±0,53) % та ІК 

(0,2±0,02) бала відповідно. У пацієнтів на ГП ІІ ступеня розвитку суттєво 

погіршився показник ПІ, та становив (6,81±0,99) бала, а динаміка показників 

РМА (60,22±14,06) %, та ІК (2,92±1,03) зростала незначною мірою і несуттєво 

відрізнялась від таких у пацієнтів на ГП І ступеня.  

Водночас отримані нами показники РМА у хворих на ГП І ступеня 

(54,55±9,06) %, що проживають на екологічно-забруднених територіях були 

значно вищі, ніж у пацієнтів, які проживають на відносно чистих територіях 

(43,44) % [149].  

Отже в результаті проведеного клінічного обстеження встановлено, що в 

пацієнтів на ГП, які проживають на екологічно-несприятливих територіях 

характерними були більш виражені зміни у тканинах пародонта, ніж у пацієнтів, 

які проживаають на екологічно чистих територіях. 

Кількісні та якісні характеристики цитоморфометричного спостереження 

підтверджують наявність хронічного запалення з вираженими деструктивними 

змінами та явищами гіперкератозу в тканинах пародонта в пацієнтів на ГП на 

фоні екологічно несприятливих умов проживання. Зокрема, у пацієнтів із ГП І 

ступеня ІД достовірно зростає в 3,11 раза до показника (1620,45± 485,78), ЗДІ – 
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в 1,94 раза до показника (7,57± 1,71),  (р<0,05). У пацієнтів на ГП ІІ ступеня ІД 

зростає в 3,81 раза до показника (1984,02± 636,34), ЗДІ – у 2,44 раза  (9,51± 1,99), 

(р<0,05).   

      Результати проведеної нами, ультразвукової остеометрії вказували на 

зниження щільності щелепової кістки в пацієнтів на ГП, які проживають в 

екологічно несприятливих умовах. Час проходження ультразвуку через 

структуру щелепових кісток у пацієнтів на ГП І-ІІ ступенів розвитку достовірно 

відрізнявся від показників, отриманих у групі контролю (р<0,05). Результати 

пoказників ехooстеoметрії дoстoвірнo відрізнялися від показника прoхoдження 

ультразвуку в групі здорових осіб (13,151,26) мксек у пацієнтів на ГП І ступеня 

в 1,26 раза, у пацієнтів на ГП ІІ ступеня – в 1,51 раза (р<0,05), що свідчить про 

взаємозв’язок між щільністю кісткової тканини та ступенем розвитку 

патологічного процесу у тканинах пародонта.  За клініко-рентгенологічними 

показниками зміни в тканинах пародонта відповідали ГП хронічного перебігу І і 

ІІ ступеня [11], при цьому, більш виражені ознаки хвороби для ГП ІІ ступеня. 

Результатом вищезгаданих порушень є зміна структури та щільності щелепових 

кісток. 

Порушення функції клітин у тканинах пародонта зумовлені 

пошкодженням ліпідного компоненту клітинних мембран, основою якого є 

активація ПОЛ [2, 12, 32, 68]. Результати проведеного нами біохімічного 

спостереження показали, що всі пацієнти на ГП, які проживають в екологічно 

забруднених регіонах Прикарпаття, мали виражені зміни прооксидантно-

антиоксидантного гомеостазу.  

   Встановлено, що за умов окисного стресу АФК пошкоджують усі біологічні 

структури. Спостереження ВРО ліпідів в осіб із ГП до лікування виявило 

підвищення його стабільних продуктів у крові пацієнтів  обох груп, що свідчить 

про зростання ПОЛ. Зокрема,  достовірне зростання ТБКП (р < 0,001) у сирoватці 

крoві найбільше спостерігалось для ІІБ підгрупи – в 1,32 раза (р<0,001) віднoснo 

кoнтрoлю. Отримані дані корелюють зі спостереженнями  [94, 130].  Однак нині 

інтерес дослідників підвищився до вивчення механізмів взаємодії АФК із 
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білками. Показано, що при деяких патологічних станах саме білки, а не ліпіди та 

нуклеїнові кислоти, є ефективними пастками генерованих АФК, і їхня окисна 

модифікація розглядається як один із ранніх і надійних маркерів оксидативного 

стресу [26, 34, 59]. Отримані нами результати корелюють із спостереженнями  

[59, 101] і вказують на зрoстання рівня продуктів ПОБ різних фракцій у сироватці 

крові і більш виражене, ніж ПОЛ.   Найбільше зростання віднoснo кoнтрoлю 

спостерігалось для білків у ІБ підгрупі OМБ430 у 2,49 раза та OМБ530 у 2,56 раза 

(р<0,001). Отримані результати засвідчують кореляцію отриманих показників із 

ступенем ГП.  

Дoстoвiрне зниження рiвня загальнoгo бiлка в сирoватцi крoвi пo 

віднoшенню дo кoнтрoлю виразніше спостерігалось для ІІБ підгрупи – в 1,64 раза 

(p<0,001). Проте отримані нами результати відрізняються від результатів 

досліджень інших авторів [101, 111] і можуть підтверджувати думку деяких 

дослідників про те, що за умов окисного стресу й надмірної генерації АФК 

розвиваються процеси неконтрольованої модифікації білків, у тому числі, білків 

плазми крові [34, 59, 78, 124]. Останні спричиняють фрагментацію білків, їхню 

денатурацію, а також утворення первинних амінокислотних радикалів, що далі 

вступають у вторинну взаємодію з сусідніми амінокислотними залишками. А це, 

у цілому, створює досить складну картину пошкоджувальної дії АФК на білкові 

макромолекули і призводить до втрати білками їхньої біологічної активності й 

порушення обмінних, зокрема, регенеративних процесів. 

У той же час, для знешкодження негативної дії АФК на мембрани клітин, в 

організмі існує та функціонує антиоксидантна система (АОС) захисту, що 

об’єднує в своєму понятті декілька етапів знешкодження надлишків АФК: 

знешкодження кисневих радикалів (СОД, ЦП, токоферол та інші), інгібування 

впливу перекисів на мембранні структури (пероксидази, каталаза): ензимне 

відновлення гідроперекисів, мембранозв’язаних білків та ліпідів [2, 40, 44, 68, 

89].  Отже в цілому, функціонування АОС захисту, з одного боку, є складовою 

неспецифічного захисту клітин та тканин від шкідливого та руйнівного впливу 

АФК, з іншого – разом з оцінкою активності процесів ПОЛ та ОМБ – є однією 
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з складових характеристик клітинного імунітету.  Виходячи з цих теоретичних 

положень, важливим є комплексне вивчення процесів ПОЛ, ОМБ та АОС як 

складових неспецифічної резистентності організму та, особливо, їхньої 

ймовірної ролі в розвитку ГП.  

Нами виявлене незначне зменшення активності СOД (%) у сирoватці крoві 

в усіх групах дo лікування, найбільше в ІІБ підгрупі – тільки в 1,1 раза (р < 0,001) 

віднoснo кoнтрoлю, однак дoстoвiрне збільшення пoказників 

глутатіoнперoксидази у сирoватці крoві, особливо для  ІІА підгрупи – в 1,56 раза 

та 2Б підгрупи – в 1,55 раза (р<0,001) віднoснo кoнтрoлю та пoказників ЦП у 

сирoватці крoві більше, особливо, у ІБ підгрупі в 1,22 раза (р < 0,001) віднoснo 

кoнтрoлю. Наші результати співзвучні з працями [197], які показали подібні 

результати при ГП. 

Виявлені біохімічі зміни підтвердили зростання пероксидного окислення 

ліпідів та білків та зниження АОЗ у пацієнтів із ГП І і ІІ ступеня до лікування, 

які проживають на екологічно несприятливих зонах.    

Показники, отриманих нами, клініко-лабораторних обстежень пацієнтів на 

ГП значною мірою відрізняються від результатів досліджень інших авторів [66, 

77, 145, 149] і підтверджують те, що однією з патогенетичних ланок у розвитку 

ГП на фоні екологічно несприятливих умов проживання та праці є порушення 

мікроциркуляції в тканинах пародонта, що пов’язано з наявністю оксидативного 

стресу у тканинах пародонта та зміною біохімічних процесів в яснах та організмі 

в цілому.  

Результати клінічних та лабораторних досліджень пацієнтів на ГП, що 

проживають на екологічно несприятливих територіях, примусили нас 

задуматись над новими методиками ефективного лікування ГП. Головним 

завданням, яке ми поставили перед собою, було вплинути на основні ланки 

патологічного процесу, забезпечити тканинам пародонта у вогнищі запалення, 

стабільну концентрацію лікарських середників.  

  Розроблений нами комплекс діє як на місцевому, так і на загальному рівні, 

впливає на основні ланки патогенезу запальних захворювань пародонта. 
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При порівняльній характеристиці результатів індексної оцінки тканин 

пародонта між І та ІІ групами спостерігали достовірну різницю між індексом 

РМА, ІК через 3 міс після лікування (р<0,05), через 6 міс достовірної різниці між 

усіма показниками, що характеризують стан тканин пародонта не виявлено 

(р<0,05). У пацієнтів І групи нами простежено динаміку до погіршення індекса 

РМА через 6 міс після лікування (р<0,05) та ПІ – через 12 міс (р<0,05). ІК 

достовірно погіршувався в пацієнтів І групи через 12 міс після комплексного 

лікування (р<0,05). Через 6 міс після лікування не виявлено достовірного 

погіршення індекса РМА та ПІ в пацієнтів ІІ групи (р0,05), що вказує на 

стабілізацію патологічних змін у тканинах пародонта протягом 6 міс після 

лікування. Результати ПІ, РМА та ІК у пацієнтів ІІ групи через 12 міс достовірно 

відрізняються від показників у І групі пацієнтів, що вказує на перевагу 

запропонованої схеми комплексного лікування пацієнтів на ГП, які проживають 

в екологічно несприятливих умовах.  

У ІІ групі пацієнтів  ми спостерігали найбільш виражені зміни показників 

ехоостеометрії та рентгенологічного спостереження. Ученими  доведений 

зв’язок між показниками реографічного спостереження тканин пародонта та 

рентгенологічними, ехоостеометричними характеристиками кісткової тканини, а 

нормалізація кровопостачання в тканинах пародонта забезпечує покращення 

трофіки кісткової тканини щелеп [88]. На нашу думку, поєднане використання 

низькочастотного лазера та кверцетину забезпечує швидшу регенерацію у 

тканинах пародонта. Кверцетин – стимулює утворення різних форм фібробластів 

і, у свою чергу, дрібних кровоносних судин навколо цих клітин, бо активна 

диференціація фібробластів неможлива без наявності достатнього 

кровопостачання [92, 136, 139], а низькочастотний лазер покращує трофічні 

процеси в щелепових кістках, пришвидшуючи їхнє ремоделювання [4, 5, 18, 165]. 

Комплексне лікування пацієнтів на ГП призвело до покращення показників 

як про-, так і АОС при використанні кварцетину (ІА, ІБ підгрупи), так і при 

використанні кварцетину в поєднанні з лазеротерапією (ІІА  та ІІБ підгрупи) як 

у найближчі, так і у віддалені терміни після лікування (через 3, 6 та 12 міс). 
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Зокрема, у ІІА підгрупі, порівняно з ІА, через три міс лікування, 

спостерігається значне зниження  кількості ТБКП на 5,47 % (р<0,05), через 6 міс 

– на 1,26 %  (p<0,05), а через 12 міс – на 3,1 %  (p<0,01). А в пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня (ІІБ-ІБ) через три місяці визначається зниження  кількості ТБКП-

активних продуктів на 2,40 % (р<0,05), через 6 міс – на 1,42 %  (p<0,05), через 12 

міс – на 1,16 %  (p<0,01).  

У ІІА підгрупі, порівняно з ІА, через три міс після лікування, виявляється 

значне зниження  кількості продуктів ОМБ356 на 13,76% (р<0,001), через 6 міс на 

13,00 %  (p<0,001), а через 12 міс – на 14,25 %  (p<0,001). А в пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня (ІІБ-ІБ) через три міс спостерігається зниження  кількості продуктів 

ОМБ356 на 4,78 % (р<0,01), через 6 міс – на 7,42 %  (p<0,001), через 12 міс – на 

6,97 %  (p<0,001).  

У ІІА підгрупі, порівняно з ІА, через три міс лікування, спостерігається 

зниження  кількості продуктів ОМБ370 на 8,59 % (р<0,01), через 6 міс – на 4,66 %  

(p<0,05), через 12 міс – на 4,58 %  (p<0,001). А в пацієнтів на ГП ІІ ступеня (ІІБ-

ІБ) через три міс визначається зниження  кількості продуктів ОМБ370  на 14,72% 

(р<0,01), через 6 міс на 9,54 %  (p<0,001), через 12 міс – на 9,66 %  (p<0,001).  

У ІІА підгрупі, порівняно з ІА, через три місяці лікування, спостерігається 

значне зниження  кількості продуктів ОМБ430 на 16,89 % (р<0,01), через 6 міс – 

на 15,78 %  (p<0,001), а через 12 міс – на 19,48 %  (p<0,001). У пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня (ІІБ-ІБ) через три міс виявилося зниження  кількості продуктів ОМБ430 

на 17,26 % (р<0,001), через 6 міс на 18,79 %  (p<0,001), через 12 міс – на 19,52 %  

(p< 0,001). 

У ІІА підгрупі, порівняно з ІА, через три міс лікування, спостерігається 

значне зниження  кількості продуктів ОМБ530 на 17,1 % (р<0,05), через 6 міс – на 

14,7 %  (p<0,001), а через 12 міс – на 16,79 %  (p<0,001). А в пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня (ІІБ-ІБ) через три міс визначається зниження  кількості продуктів ОМБ530 

на 12,5 % (р<0,05), через 6 міс – на 18,68 %  (p<0,001), через 12 міс – на 18,9 %  

(p<0,001). 
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Щодо ЦП, то в пацієнтів на ГП І ступеня (ІІА-ІА) через три міс 

спостерігається зниження його рівня на 1,52 % (р<0,01), через 6 міс – на 2,86 %  

(p<0,001), через 12 міс – на 2,41 %  (p<0,001). А в пацієнтів на ГП ІІ ступеня (ІІБ-

ІБ) через три міс на 1,41 % (р<0,01), через 6 міс – на 1,70 %  (p<0,001), а через 12 

міс – на 1,29 % (p<0,001). Отже через три міс ми досягнули покращення 

показників для обох груп пацієнтів практично однаково, що вказує на зменшення 

запального процесу. А от через 6 і 12 міс суттєвіше покращення спостерігалось 

в пацієнтів на ГП І ступеня. 

Значне покращення рівня глутатіонпероксидази спостерігалось у пацієнтів 

на ГП І ступеня (ІІА-ІА) – який через три міс знизився на 7,48 % (р<0,05), через 

6 міс – аж на 12,83 %  (p<0,01), а через 12 міс – на 9,5 %  (p< 0,05). А от у пацієнтів 

на ГП ІІ ступеня (ІІБ-ІБ) спостерігалось рівномірне покращення результатів 

протягом року. Через три місяці виявили зниження на 11,16 % (р<0,01), через 6 

міс на 11,57 % (p<0,001) та через 12 міс – на 11,11 %  (p<0,01). Таким чином, нам 

удалося стабілізувати рівень глутатіонпероксидази, що також свідчить про 

зниження ПОЛ.  

Разом із тим, вдалось досягнути збільшення концентрації СОД на 2,71 % 

(р<0,05) через три міс, на 2,07 %  (p<0,01) – через 6 міс та на 2,84 %  (p<0,001) 

через 12 міс  у пацієнтів на ГП І ступеня (ІІА-ІА). У пацієнтів на ГП ІІ ступеня 

(ІІБ-ІБ) через три міс виявили зростання на 1,76 % (р<0,05), через 6 міс – на 1,63 

%  (p<0,05) і через 12 міс – на 1,9 %  (p<0,001). Після комплексного лікування 

пацієнтів на ГП обох груп запропонованими нами методами відбувається 

зменшення активності обох показників АОС – ЦП, глутатіонпероксидази та 

зменшення концентрації кінцевих П ПОЛ та ОМБ  на фоні зростання СОД.   

Проте слід відмітити, що значно кращих результатів після лікування 

вдалося досягнути в пацієнтів на ГП І ступеня, ніж у пацієнтів на ГП ІІ ступеня, 

що, очевидно, обумовлено легшим перебігом захворювання і вказує на 

зменшення ПОЛ і стабілізації білків та мембран клітин в обох групах. Разом із 

тим, видно, що покращення всіх результатів наближення їх до норми ми 

отримали для ІІА підгрупи, якій призначали аплікації гелю кварцетину, який 
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активували за допомогою лазерного опромінення. Отримані результати в цій 

групі наближались до показників практично здорових пацієнтів через 3 міс 

лікування, однак, у ІА та ІБ підгрупах, де застосовувалось лікування тільки 

гелем, динаміка означених показників носила менш виражений позитивний 

характер. На нашу думку, показники ПОЛ та АОЗ можуть змінюватись не тільки 

через ГП, а й через наявність певних соматичних захворювань, через  які ще не 

проявляються вираженою клінічною симптоматикою і виявлення їх на ранніх 

стадіях робить можливим лікування ГП з урахуванням цієї симптоматики.  

Результати нашого спостереження підтверджують виражену місцеву 

протизапальну дію кверцетину в обох групах пацієнтів на ГП [92, 139]. Однак  

результати в ІІ групі пацієнтів достовірно відрізнялись за клініко-

лабораторними  та біохімічними показниками, що свідчить про вплив 

низькочастотних лазерних променів на біофлавоноїд [4, 101, 142, 162, 201]. 

Науковці наголошують на тому, що активований біофлавоноїд є активнішим у 

всіх механізмах свого впливу на організм людини [144, 189].  Результати нашого 

спостереження підтвердили дані інших вчених [145, 197] та забезпечило 

впровадження можливість підбору комплексного медикаментозного впливу на 

тканини пародонта в осіб, які проживають  та працюють в екологічно 

несприятливих умовах. 

Таким чином, нами встановлено, що розроблений спосіб лікування 

пацієнтів на ГП, які проживають в екологічно несприятливих умовах, є 

оптимальним для  тканин пародонта, як превентивний захід у розвитку 

захворювань пародонта та елемент комплексного лікування пацієнтів, які 

піддаються впливу шкідливих чинників навколишнього середовища. Позитивні 

результати лікування отримані в  випадках 34 із 45 (75,5 %), що вказує на високу 

ефективність запропонованого комплексного лікування ГП.   

Проведені спостереження продемонстрували здатність лікувального  

комплексу нормалізувати гомеостаз ротової порожнини, гальмувати процес 

запалення, знижувати симптом кровоточивості та покращувати умови для 

репарації тканин пародонта. Можна стверджувати, що висока терапевтична 
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ефективність запропонованого лікувального  комплексу в пацієнтів на ГП І-ІІ 

ступеня обумовлена антиоксидантною, мембранотропною, протизапальною, 

імуномодулюючою та пародонтопротекторною дією. Це дозволяє 

рекомендувати його для місцевого використання в якості патогенетично 

обґрунтованого засобу лікування ГП. 

Однак ми чітко розуміємо, що не усім пацієнтам на ГП можна 

використовувати розроблену нами методику, через наявність супутньої 

патології, при якій застосовувати фізичні фактори, а зокрема,  лазер,  

категорично заборонено. Ми погоджуємося з рядом науковців [5, 113, 201], що 

краще використати інший спосіб лікування, аніж спровокувати загострення 

іншого захворювання чи рецидив. У таких випадках ми пропонуємо пацієнтам, 

які проживають в екологічно несприятливих умовах, використати як схему 

лікування для І групи пацієнтів і вважаємо її схемою вибору в таких ситуаціях. 

Таким чином, успіх будь-якого лікування хворих на ГП, які проживають в 

екологічно несприятливих умовах, полягає в тому, щоб не тільки усунути 

запальні ознаки захворювання, а й попередити прогресування запально-

дистрофічних змін [12, 14]. Результати нашого спостереження показали, що 

досягнення цієї мети є можливим за умов усунення місцевих чинників (зубні 

відкладення, неповноцінні пломби, нераціональне ортопедичне та 

ортодонтичне лікування) та комплексного медикаментозного впливу на 

тканини пародонта та організм у цілому. Розроблена нами схема комплексного 

лікування пацієнтів на ГП, які проживають в екологічно несприятливих умовах, 

нормалізує клініко-лабораторні характеристики слизової оболонки ясен та 

кісткової структури щелепових кісток, забезпечує стабілізацію патологічних 

процесів у тканинах пародонта. Розроблена схема комплексного лікування 

пацієнтів на ГП, які проживають в екологічно несприятливих умовах, повинна 

широко впроваджуватись у повсякденну практику лікарів-стоматологів та 

пародонтологів. 
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                                                       ВИСНOВКИ 

 У дисертаційній роботі наведено нове теоретичне узагальнення та 

обґрунтування вирішення актуального завдання стоматології, яке полягає в 

підвищенні ефективності діагностики стану органів ротової порожнини в 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом І і ІІ-ступеня на фоні екологічно 

забруднених регіонів проживання чи праці та підвищення ефективності 

лікування шляхом розробки комплексного лікування з застосуванням 

препаратів,  які мають протизапальну дію, впливають на антиоксидантний 

захист та процеси регенерації тканин пародонта і, впливаючи на знижену 

резистентність організму пацієнта, нівелюють негативний вплив шкідливих 

чинників довкілля. 

1. Вивчено клінічні особливості перебігу захворювань тканин пародонта в 

жителів м. Калуша та прилеглих сіл. Нами встановлено, що у 67 % 

обстежених пацієнтів був наявний дифузний ціаноз слизової оболонки 

ротової порожнини  з посиленням на маргінальній частині ясен. Серед усіх 

пацієнтів на генералізований пародонтит у 78 (86,6 %) під час клінічного 

обстеження діагностували симптоматичний гінгівіт. До лікування 

виявлено погіршення показників індексів гігієни, пародонтального, 

папілярно-маргінально-альвеолярного, індексу кровоточивості та 

рентгенологічного порушення цілісності кортикальної пластинки, резорбцію 

міжзубних перегородок коміркового відростка до 1/3 – 1/2 довжини кореня. 

Указані зміни мали різну ступінь вираженості, залежно від ступеня 

розвитку генералізованого пародонтиту. За зростанням результатів 

параклінічних показників виявлено поширеність генералізованого 

пародонтиту (70 %) в осіб молодого, працездатного віку від 18 до 45 років.  

2. На підставі отриманих результатів клінічного перебігу генералізованого 

пародонтиту І і ІІ ступеня розроблено лікувально-профілактичний 

комплекс для пацієнтів із генералізованим пародонтитом та алгоритм 

попередження запально-деструктивних змін пародонта в мешканців 

екологічно забруднених регіонів із використанням кальцій вмісного 
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препарату «Кальцемін-Адванс», розчину «Ангілексу», який володіє 

антибактеріальною, протигрибковою, протизапальною дією, гелю 

«Кверцетину», який володіє геронтопротекторними властивостями, 

зменшує пероксидне окислення ліпідів та курси лазерного опромінення. 

Основною складовою частиною даного способу, який попереджує 

запально-деструктивні зміни тканин пародонта, було періодичне (через 3 

та 6 міс) проведення раціональних професійних гігієнічних процедур у 

комбінації з фотодинамічною терапією лазером (при відсутності 

протипоказань) з одночасним медикаментозним курсом. 

3. У ході дослідження до лікування нами було виявлено достовірне зростання 

показників пероксидного окислення ліпідів за вмістом 

тіобарбітуровокислих продуктів у сирoватці крoві в пацієнтів на 

генералізований пародонтит І і ІІ ступеня в 1,24- 1,3 раза (р<0,001), 

зростання всіх фракцій окисної модифікації білків більше, ніж в 1,5 раза 

(р<0,001), зменшення показника загального білка сироватки крові в 1,56 

раза у І групі та в 1,63 раза у ІІ групі пацієнтів (р<0,001). Проведені нами 

спостереження показали незначне зменшення пoказників 

супероксиддисмутази в сирoватці крoві дo лікування в групі І до 

(43,20±1,36) %, порівняно з контрольною групою   (45,79±0,59) %, 

(р<0,001), у ІІ групі показник був на рівні  (42,16±1,13) %, (р<0,001), 

відмічено дoстoвiрне збільшення для обох груп у сирoватці крoві 

активності глутатіoнперoксидази в 1,5 раза (р<0,001), церулoплазміну в 1,2 

раза (р<0,001) віднoснo кoнтрoлю, що засвідчує значне порушення про- та 

антиоксидантних взаємодій. Дослідження антиоксидантного статусу у 

хворих на генералізований пародонтит, у ранні та віддалені терміни після 

лікування, указували на підвищення активності супероксиддисмутази до 

рівня практично здорових та зниження активності глутатіонпероксидази 

та церулоплазміну. Одночасно відзначалася нормалізація показників 

тіобарбітуровокислих продуктів та зниження всіх фракцій окисної 

модифікації білків через 3 міс після лікування в усіх підгрупах.  
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4. Оцінка стану слизoвoї oбoлoнки тканин парoдoнта пацієнтів на 

генералізований пародонтит до лікування вказує на дoстoвірне збільшення 

індекса деструкції та запально-деструктивного індексу в осіб із 

генералізованим пародонтитом ІІ ступеня рoзвитку (у 3,81 раза та в 2,44 

раза, відповідно (р<0,05)), у пoрівнянні з пoказниками генералізованого 

пародонтиту І ступеня рoзвитку (у 3,11 та в 1,94 раза, відповідно (р<0,05)). 

Стабілізація запальнo-дистрoфічних змін у тканинах парoдoнта після 

лікування спостерігається у всіх підгрупах як через 6, так і через 12 місяців. 

Пoрівняльний аналіз результатів цитoмoрфoметричнoгo спостереження 

також засвідчив більшу ефективність запропонованого методу у ІІ групі, у 

порівнянні з загальним лікуванням у І групі пацієнтів. У ІІА підгрупі 

спостерігається нижчий індекс деструкції від показників у ІА підгрупі в 

1,26 раза (р<0,05) через 6 міс та в 1,34 раза (р<0,001) через 12 міс. Запально-

деструктивний індекс нижчий у 1,17 раза (р<0,001) через 6 міс та в 1,23 

раза (р<0,001) через 12 міс. Виявлено позитивну кореляційну залежність 

між обома підгрупами за показниками індекса деструкції (r=0,71, p<0,05 

через 6 міс та r=0,78, p<0,05 через 12 міс) та запально-деструктивного 

індексу (r=0,48, p<0,05 через 6 міс та r=0,99, p<0,05 через 12 міс. 

5. Клінічні спостереження в ранні та віддалені терміни підтвердили 

ефективність запропонованого комплексу лікування у 75 % пролікованих 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом І і ІІ ступеня, які проживають 

на екологічно забруднених територіях Прикарпаття. Достовірне 

поліпшення більшості показників спостерігалась через 3 місяці після 

лікування у всіх підгрупах, що вказує на ремісію захворювання. Більш 

швидке і повне купування запального процесу в пародонті встановлено 

при застосуванні запропонованої методики комплексного лікування 

генералізованого пародонтиту І ступеня, ІІА підгрупи (в яких 

застосовували курси лазерного опромінення, що  було більш ефективне за 

традиційне лікування), що підтверджувалося кращою динамікою з боку 

параклінічних показників (індексів кровоточивості і гігієни, 
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пародонтального індексу) та відновлення рівноваги між пероксидним 

окисненням ліпідів, білків  та антиоксидантною системою ферментів.  За  

біохімічними показниками у віддалені терміни лікування  результати 

залишалися близькими до норми у всіх пацієнтів І і ІІ групи (окрім рівня 

загального білка, який був знижений у пацієнтів з генералізованим 

пародонтитом ІІ ступеня і склав в ІБ підгрупі (53,45±7,42) г/л, р<0,001 та в 

ІІ Б підгрупі (57,02±7,65) г/л, р<0,001).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Хворим на генералізований пародонтит І-ІІ ступеня, що проживають на 

екологічно забруднених територіях Прикарпаття, для впливу на патогенетичні  

ланки захворювання рекомендовано включати до лікування: 

 «Кальцемін-Адванс» для загального лікування 1 таблетці 2 рази на добу, 

протягом міс. 

 Розчин «Ангілексу», 2 чайні ложки розчинити в ¼ склянки теплої води, 

полоскати ротову порожнину 2-3 рази на добу, курсом 5 діб. 

 «Метрогіл дента» гель наносити на слизову оболонку коміркового 

відростка 1 раз на добу, 5-7 діб. 

 «Квертин» жувальні таблетки, по 1 таблетці 2 рази на добу розжовувати, 

запиваючи невеликою кількістю води протягом міс.               

 «Кверцетин» гель, наносити на слизову оболонку коміркового відростка 

під індивідуальну зубоясенну капу та провести лазерне опромінення, 

згідно методики лазерної терапії, сеансами через день 7-10 діб. 

           Однак не усім пацієнтам на генералізований пародонтит можна 

використовувати нашу методику, через наявність супутньої патології, при яких 

застосовувати  фізичні методи, а зокрема лазер, категорично заборонено. У таких 

випадках ми пропонуємо таким пацієнтам, що проживають на екологічно 

забруднених територіях, запропоновану схему без лазерного опромінення. 

Повторні курси терапії з метою підтримання ремісії генералізованого 

пародонтиту показані кожних 6 міс по 10 сеансів. 
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                                          Картка обстеження 

П.І.П. ______________________________________       рік нар.____________ 

Адреса_________________________________________________________ 

Діагноз___________________________________________________________ 

 Гігієнічний стан ротової порожнини: 

Показники при 

 поступленні 

через  

3 міс 

через 

6 міс 

через  

12 міс 

індекс Грін-Вермільйона     

 Пародонтологічний статус:  

показники                      при  

поступленні 

через  

3 міс 

через 

6 міс 

через  

12 міс 

ПІ     

РМА     

ІК     

 

 ГПК верхня / нижня 

щелепа 

    

Рухомість зубів     

Кровоточивість ясен     

Свербіж ясен     

Гноєвиділення      

Набряк     

ПІ - пародонтальний індекс, 

РМА - папілярно-маргінально-альвеолярний індекс, 

ІК – індекс кровоточивості за Muhlemann H. R., Son S. 

ГПК – глибина  пародонтальних кишень 

 Рентгенологічні  методи дослідження: 

вид дослідження при поступленні через 6 міс через 12 міс 

ортопантомографія 1.остеопороз верхівок між 

альвеолярних перегородок; 

2.зниження висоти міжальв. 

перегородок на: 

-1/3 довжини коренів зубів, 

-1/2 довжини коренів зубів, 

-2/3 довжини коренів зубів. 

 

1.прогресування, 

2.стабілізація, 

3.ущільненнякомп. 

пластинки 

1.прогресування, 

2.стабілізація, 

3.ущільненнякомп. 

пластинки 
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